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ȚÂRII QT MAI MULT CĂRBUNE!
Zi însorită in orașul minerilor — Vulcan. I oto : Șt. NEMECSEK

Producții 
suplimentare

Manifestînd preo
cupări constante pentru 
organizarea superioară 
a producției și a muncii, 
pentru asigurarea unei 
mai bune aprovizio
nări tehnico-materiale, 
două din colectivele mi
niere din vestul bazi
nului carbonifer al Văii 
Jiului continuă să se 
situeze pe locuri de 
frunte în întrecerea so
cialistă pentru mai mult 
cărbune. Este vorba de 
colectivul minei Lupeni 
care a extras 507 tone 
de cărbune cocsifica- 
bil peste sarcinile de 
plan ale zilei de 18 mar
tie și de colectivul ca
rierei Cimpu iui Neag 
care a raportat. în ace
eași zi, o producție su
plimentară de 474 tone 
de cărbune. Ca urmare 
a hărniciei dovedite în 
abataje, minerii din Lu
peni au dat peste plan de 
la începutul lunii mar
tie o producție de 10 713 
tone de cărbune cocsi- 
ficabil. La rîndul lor, 
mecanizatorii și minerii 

J de la Cimpu lui Neag 
au trimis spre prepara- 
ția din Lupeni 3717 to
ne de cărbune cocsifi- 
cabil peste sarcinile de 

1 plan la zi pentru luna 
1 martie.
| De remarcat că sporu- 
1 rile cele mai însemnate 

fală de preliminarul zi- 
| lei se înregistrează în 
i abatajele cu susținere 
i mecanizată, unde se rea

lizează însemnate de
pășiri ale productivi
tății muncii.
I-------------------------

In modernul abataj 
dotat cu complexul din 
cadrul sectorului II de 

i la mina Uricani. unde 
iși desfășoară activita
tea brigada condusă de 
maistrul electromecanic 
Ilie Amorăriței. înainte 
de începerea lucrului 
se verifică cu multă 
atenție și responsabili
tate starea utilajelor.

Cintec și „aur negru ‘
Sfirșit de schimb 1 la 

mina Petrila... Și azi, mi
nerii Petrilei au raportat 

depășirea sarcinilor schim
bului I cu 200 tone de 
cărbune. Sarcinile asu
mate astfel prin prelimi
narul de la început de 
schimb, voit „încărcat" 
la posibilitățile reale ale 
colectivului, au fost ono
rate integral. Aproape de 
ora 16, după baia bine 
venită în urma efortului 
rodnic al brațului și min
tii, oamenii se gîndesc la 
împlinirea dezideratelor 
de frumos, a gîndului în

O probă a competenței profesionale

CREATIVITATEA TEHNICA
Activitatea electromeca

nică dintr-un sector pro
ductiv reprezintă la aceas
tă oră, pentru fiecare din 
întreprinderile miniere ale 
Văii Jiului un proces com
plex, fără de care cărbu
nele nu poate fl produs 
și evacuat. Maistrul de 

specialitate 
deține intr-un 
astfel de con
text un rol ho- 
tăritor; de 
munca sa de
pinde în măsura uneori 
decisivă buna desfășura
re a procesului de extrac
ție. La sectorul III al I.M. 
Uricani rezultatele muncii 
colectivului confirmă o 
activitate de ansamblu po
zitivă. Luna ianuarie a 
fost încheiată cu un plus 
de 1215 tone de cărbune, 
în februarie, plusul s-a 
ridicat la 2014 tone. La 
zi, în această lună, colecti
vul înregistrează depășiri.

Care este rolul maiștri
lor electromecanici în ob
ținerea acestor realizări ? 
De la prima vedere se 

aripat al spiritului. Mais
trul Constantin Nucula, 
din sectorul fruntaș Ii, 
Constantin Dinescu, șef 
de brigadă la sectorul VI

t N S E M N AR I

proditcfie minerii secto
rului IV Tiberiu Oprean, 
Viorel Pîrge și Alexandru 
Kiss, împreună cu mais
trul principal din același 
sector, Ioan Bodenloz se 
grăbesc spre casă : la
ora 17, la clubul munci- 

poate aprecia că ei iși e- 
xercită eu răspundere, com
petență și inițiativă atri
buțiile ce le revin. Un e- 
xcmplu ; pentru pregăti
rea noului panou din stra
tul 18 în care va lucra 
cea mai puternică brigadă 
de abataj a sectorului, con-

dusă de Constantin Sorcs- 
cu,, au fost montate pînă 
acum două benzi transpor
toare, în lungime de 200 
și, respectiv, 100 de metri, 
ca soluție definitivă pentru 
viitorul flux de extracție 
din panou. Pregătirea ma
terială și montarea benzi
lor, efectuată fără între
ruperea muncii la frontul 
de înaintare s-a realizat 
sub directa îndrumare și 
contribuția efectivă a maiș
trilor Vasile Giurgiu, me
canic de sector, și Spirache 
Angheloiu. Asemenea o- 
perații de înlocuire a

la Petrila
toresc al orașului încep, 
alături de alți 60 de or
taci, repetiții la cor. Este 
corul lor „Freamătul a- 
dtncului", al minerilor pe- 
trileni, ale cărui prestigiu 
și renume s-au extins în 
întreaga (ară, odată cu 
succesele repurtate în 
competițiile Festivalului 
național „Ciritarea Româ
niei". Căci pasiunea mun
cii ca și pasiunea cinte- 
cului ii stăpinesc in ace
eași măsură pe minerii 
Petrilei.

T. CÂMPIANU 
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transportoarelor metalice 
cu benzi se făceau pînă 
acum la terminarea contu
rului panourilor, soluția 
nouă adoptată conducînd 
nu numai la evacuarea mai 
ușoară a cărbunelui în 
timpul execuției lucrărilor 
miniere de pregătiri, ci și, 

m a i ales, 
la eliminarea 
timpului ne
cesar efectuă
rii acestor lu
crări separat, 

înaintea trecerii la ex
ploatare, reușindu-se re
ducerea duratei pînă la 
intrarea în funcțiune a 
noii capacități productive, 
în plus, cu un singur trans
portor metalic greu, prin 
mutări succesive, s-a a-

Anlon HOFFMAN

(Continuare în pag. a 2-a)

La I. M. Livezeni

în numai două ore
Constatări surprinzătoare

în ultimele trei zile (în 
16, 17 și 18 martie) pro
ducția realizată la I.M. 
Livezeni era cu ceva mai 
mică de 50 la sută față de 
sarcina zilnică planificată. 
Și dacă ar fi numai 
cele trei zile... De 
fapt mina Livezeni se si
tuează, din păcate, pe pri
mul loc în ceea ce priveș
te nivelul nerealîzărilor ; 
minusul acumulat de la 
începutul acestei luni se 
ridică la aproape 14 000 
tone de cărbune, iar acest 
minus se înregistrează la 
o producție medie zilnică 
planificată de 2293 tone 
de cărbune ! Și aceasta 
în condițiile în care de 
aproape o lună și jumăta
te și mina Livezeni bene
ficiază, ca de altfel toate 
întreprinderile miniere din 
Valea Jiului, de avantaje
le oferite de aplicarea 
complexului program de 
măsuri stabilit de Consfă
tuirea de lucru de-la C.C, 
al P.C.R. cu cadre de con
ducere, specialiști și mun
citori din industria minie
ră și geologie, avantaje 
consolidate și de aplicarea 
noului program de lucru. 
Cu toate acestea in rîndu- 
rile de față nu ne propu
nem să realizăm o analiză

Anchetă

socială

Incognito prin 
unități comerciale

(în pagina a 2-a)

P R I M A V A R A
în această zi luminoa

să, cu sărbătorească se
ninătate, ămintindu-ne că 
e primăvară, localitățile 
Văii Jiului oferă privirii 
noi și noi perspective ca
re scot în evidență înseși 
ritmurile transformatoa
re din viața economică și 
social-edilitară. Primă
vara. vîrstă a unei per
petui tinereți, are un 
sens activ, elanul vital 
al naturii însuflețește 
cugetul și fapta într-o 
unitate armonioasă. Pre
tutindeni, în cartierele 
și pe străzile care ztm- 
besc în soare, omul este 
prezent cu acțiunea lui 
transformatoare, acțio- 
nînd chibzuit și energic, 
în con st met iile edilitare, 
dar și în gospodărirea o- 
rașelor, in viața economi
că, dar și în cea cultura
lă, pentru a crea aici, 
în Valea Jiului, superioa
re condiții de existență (Continuare

economică, nu încercăm să 
prezentăm cauzele care 
au condus la o asemenea 
situație, ci doar ceea ce 
am constatat în urma unui 
raid întreprins la această 
mină, in seara zilei de 17 
martie de Consiliul muni
cipal de control muncito
resc împreună cu repre
zentanți ai organelor de 
stat din Petroșani. Deși 
raidul nu a durat decît 
două orc (de la 21 la 23) 
în urma constatărilor pe 
care le vom prezenta în 
continuare, concluzia se 
poate desprinde fără nici 
o greutate.

După legitimarea de ru
tină de la poarta între
prinderii, discutăm cu dis
pecerul Constantin Geor
gescu, care ne furnizează 
primele date : producția
realizată în schimbul I — 

Azi, profitind de timpul favorabil

Noi acțiuni de amploare pentru 
gospodărirea și înfrumusețarea 

localităților
Toată săptămîna trecută au fost zile de primă

vară însorite pe care, la îndemnul consiliilor popu
lare, al organizațiilor de partid din cartiere, oame
nii muncii mobilizați de O.D.U.S., de asociațiile de 
locatari, comitetele de cetățeni, deputați, responsa
bili de blocuri și scări le-au folosit din plin la gos
podărirea și înfrumusețarea localităților. Azi, vor 
avea loc noi și ample acțiuni de curățire și amena
jare a zonelor verzi, străzilor, aleilor, a locurilor de 
joacă pentru copii. Serviciile de salubritate trebuie 
să desfășoare, la rîndul lor, o intensă activitate de 
transportare a reziduurilor și pămintului pentru ca 
aceste acțiuni să aibă într-adevăr eficiență,

CETĂȚENI AI VĂII JIULUI ! Participați cu 
toții la acțiunile de înfrumusețare și gospodărire a 
localităților în care trăiți și munciți !

materială și spirituală.
„Omul sfințește locul", 

spune o veche zicală ro
mânească, sintetizînd in 
doar trei cuvinte adevăra
tele minuni pe care le 
face omul, minuni care 
sc sprijină pe dragoste 
și devotament față de 
locurile in care trăiește 
și muncește, eolaborînd cu 
toți cei ce-l înconjoară. .4 
crea după principiul îm
binării utilului cu plăcu
tul, iată ceea ce caracte
rizează acum viața din 
Valea Jiului. Dar armo
nia și frumosul nu se 
nasc spontan, ci cu fră- 
mîntări, implicînd calcu
le, gîndire îndrăzneață și 
anticipativă, perseveren-

Tiberiu SPĂTARU

în pag. a 2-a)

sub 400 de tone ; ofițerul 
de serviciu subinginerul 
Ion Rădescu se afla în sub
teran ; din conducerea în
treprinderii la ora 21 nu 
se afla nimeni la mină 
(cu puțin timp înainte 
părăsise incinta inginerul 
șef electromecanic Ștefan 
Czeller și aveau să so
sească în scurtă vreme di
rectorul minei și inginerul 
șef datorită unui eveni
ment nedorit. O altă cons
tatare — la abatajul fron
tal 6607 transportorul fu
sese defect de la ora 7 pî- 
nă la ora 11,10 (cînd a 
fost remediat sub suprave
gherea maistrului electro
mecanic Gheorghe Popa) și 
a funcționat pînă la ora

Dorin GHEȚA și 
Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. a 2-a)
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Incognito prin unități comerciale
(Urmare din pag. 1)

f INonuele de desfășurare a activității comerciale, regulile de conduită a 
lucratorului din spatele tejghelei sînt clare, lipsite de ambiguitate sau de inter
pretări subiective. Și aceste norme și reguli au semnificația unor expresii ale 
relațiilor dintre, oamenii din societatea noastră, relații care au Ia bază stima 
și respectul reciproc. Un serviciu comercial corect, o atitudine atentă față de 
cumpărător, grija pentru aspectul mărfii expusă spre vînzare, iată ce așteaptă 
toți cei ce trec pragul unităților comerciale. Dar, alături de multe lucruri bune 
realizate în Valea Jiului, în modernizarea spațiilor comerciale și în aproviziona

și aspecte nedorite, carerea cu o largă varietate de produse, se mențin, încă, 
pornesc tie de Ia neatenție, fie de la rea voință.

în urmă cu o săptămînă 
lucrătoarele dc la cofetăria 
„Macul roșu", din cartierul 
Aeroport, au expus produ
sele în fața unității. Era 
o inițiativă lăudabilă, în 
armonie cu ziua frumoasă, 
însă prăjiturile erau pline 
de praf, pentru că sufla 
vîntul. Mulți treceau pe 
lingă acea improvizație, 
dar nimeni nu se 
în aceeași zi, la 
articole de menaj 
gazinului universal 
era mare afluență de cum- 

toate
a- 
dc

de 14 martie, conservele 
din gondole.

Sînt cîteva aspecte care 
sugerează diferențele de 
interpretare nu doar asu
pra procesului de vînzare- 
cumpărare, ci chiar asupra 
laturii de conținut a co
merțului : grija gospodă
rească pentru marfă. Am

scria 
rind 
coșă 
zinul de articole sportive din 
oraș — n.n.) am întrebat care 
este prețul celor aflate pe 
un rînd. Mi s-a răspuns 
că 172 lei. După ce am 
ales-o mi s-a spus că ea 
costă 233 lei. Uitîndu-mă

zilele trecute: „Do- 
să-mi cumpăr o sa
de voiaj (de la maga-

rești „Unirea" din Petro
șani. Lucrătoarea gestio
nară Livia Pop vindea di- 
feritele produse printr-o 
metodă originală, în care 
se specializase : modifica
rea etichetelor sau, mai 
simplu, înlăturarea lor. Și 
astfel obiectele, ca atinse 
de o baghetă magică, își 
rotunjeau prețul : un cos
tum feminin din PNA era 
vîndut cu 634 lei 
real — 534); scurta 
— 606 lei (preț real 
lei), rochie PNA —
(preț real — 506 lei), scur
tei bărbătești îmblănită i-a 
rotunjit prețul, de la 686 
lei, la 920. Pînă și la șep- 
cile de piele s-a gîndit : 
205 lei i s-a părut cam 
puțin, de aceea le vindea 
cu 265 ,lei.

Același nărav l-am aflat 
și la bufetul expres al 
restaurantului Transilva
nia din Petrila, unde bar- 

vindea 
cu 

pu- 
în

(prețul 
imbur 
— 506 
632 lei

i ț 
| 
I

j

oprea, 
raionul 
al ma-

„Jiul"
Anchetâ socială

părători. Aproape 
produsele expuse erau 
coperite de un strat 
praf de la ambalaje. Cîteva 
tinere vînzătoare 
la taifas, retrase 
colț Această inerție 
pornită, probabil, de la 
dcea că cine are nevoie 
un anumit obiect îl cum
pără oricum — contras
tează nu numai cu aspec
tul exterior, modern al 
magazinului, ci și cu grija 
altor unități pentru fondul 
de marfă expusă spre vîn
zare. La unitatea 428 ali
mentara, de pildă, lucră
toarele împreună cu ges
tionara Eva Rakoczi, șter- 
geau tot de praf, în ziua

stăteau 
intr-un

i- 
de

intrat și în unitatea 
117 a I.C.S.M.I., 
mai lăturalnic, aflat ■ 
piața din 
șani. Era sîmbătă 
zătoarele mîncau. 
te de un articol 
ne-au răspuns ferm, 
gura plină (de mîncare) : 
„Nu este 1". Am plecat, 
gîndindu-ne : de cînd n-am 
mai auzit amabilul „Ce 
doriți ?“.

De la 
se leagă 
educația 
mercial, 
mai complexe. Un 
al ziarului nostru, 
Vărzaru din Vulcan,

nr. 
magazin 

în 
Petro- 

și vîn- 
întreba- 
mărunt, 

cu

aceste laturi care 
în mod firesc de 
lucrătorului co
se ajunge la fapte 

cititor 
Nicolae 

ne

mai atent unde se află e- 
ticheta cu prețul pus de 
fabrică, nu am găsit-o. A- 
tunci am rugat-o pe tova
rășa vînzătoare să-mi dea 
un bon, dar am fost refu
zat". întreprinderea de 
resort din Vulcan trebuie 
să verifice cum stau lu
crurile. întîmplarea se pe
trecea în 12 martie.

Un fapt interesant 
implicațiile lui. etice, 
tendința unora de a 
așa cum se zice, mîna în 
buzunarul cumpărătorului, 
am întîlnit la unitatea nr. 
76 — expoziție cu vînzare 
a cooperativei meșteșugă-

prin 
prin 
vîrî.

Constatări surprinzătoare
lU^mare din pag li

Și
din 

la ora

incintă 
aspectg 

Alături 
moderne.

de 
a- 

mî- 
pie- 
fier

Și

urma unui
ore

mana Ioana Roșu 
băuturi, în 15 martie, 
lipsă la gramaj. Cîte 
țin la fiecare, ciupea 
mod sistematic : aproxi
mativ 15 ml la fiecare 
„sută" de ml. E lesne de 
înțeles că, zilnic, „profitul" 
fraudulos era consistent.

Ne vom continua, in
cognito, vizitele prin uni
tățile comerciale pentru a 
observa atît atitudinea lu
crătorilor față de cumpă
rători, cît și grija lor pen
tru practicarea unei acti
vități corecte, însoțită de 
necesara responsabilitate 
gospodărească.

Tiberiu SPĂTARU

|

ța prezenței cetățenești 
active, nemijlocite, fie 
că e vorba de noul cen
tru civic al Lupeniului, 
de Petroșani, Petrila, Vul
can, Aninoasa sau Uri
cani.

Și astăzi, în preziua e- 
chinocțiului de primăva
ră — cînd pretutindeni 
în Valea Jiului această 
zi calmă pune în valoare 
noile dimensiuni ale as
pectului urbanistic, edili
tar și gospodăresc, cînd

in locul atîtor spații vechi 
și îmbătrinite s-au edifi
cat, ori sînt schițate, 
construcții noi —, în gînd 
revine cu stăruință pro
verbiala expresie „Omul 
sfințește locul".

La lumina zilei sau în 
abatajele din adîncurile 
cărora minerii dau țării 
prețiosul cărbune, se des
fășoară, fără odihnă, un 
ritm înnoitor, mereu 
proaspăt, ca florile ano
timpului, în întreaga via
ță din Valea Jiului. în 
perfectă armonie acest 
început de primăvară. '

î
ț

|

I r j

. 20,30, cînd s-a blocat 
nou Defect era 
raidului nostru.

O vizită prin 
scoate la iveală 
contrastante, 
utilaje noi,
ranjate și stivuite de 
na unui bun gospodar, 
se și subansamble, 
vechi, seînduri și cîte 
mai cîte alte obiecte stau 
de parcă au fost azvîrlite 
cu furca, mai ales în locu
rile „dosnice". Cea de-a 
doua poartă a întreprin
derii, in apropierea remi
zei pompierilor (unde mun
citorul Ștefan Mungiu era 
la datorie), a doua poartă 
„oficială", ca să o numim 
astfel pentru că mai 
destule găuri-porți în 
dul împrejmuitor, era 
supravegheată și larg 
chisă, dind posibilitatea o- 
ricui să plece (sau să in
tre) cu ce dorește din (sau 
în) incintă. Distanța dintre 
cele două porți este atît 
de mare îneît practic face 
imposibilă supravegherea 
lor de un singur paznic. 
Alte constatări : biroul sec
torului de aeraj era des
chis, cărțile de pontaj, re
gistre de raport, de ordine 
de serviciu și constatări 
aflîndu-se pe birouri la 
îndemîna oricui ; tablouri 
electrice deschise, lipsin- 
du-le chiar și ușile care 
trebuiau să le protejeze ; o 
bună parte a unuia din
tre etajele clădirii admi
nistrative a fost transfor
mată într-un fel de depo
zit de dulapuri și 
obiecte. ,

Pe lingă toate 
am mai constatat: 
torul Dumitru Gălățan de 
la dozatoare era în incin
tă la ora 21,50 „așa ne 
schimbăm noi cu 15 minu
te mai devreme" (71); în 
atelierul electric de inter
venție se afla lampa cu 
nr. 7539 (de la lămpărie a- 
flăm că este a lui Petru 
Fulger) care probabil era 
în mină (fără lampă ?), 
iar o altă lampă — nr. 
7026 se afla îrr secția de

sînt 
gar- 
ne- 

des-

de alte

acestea, 
munci-

întreținere a instalației de 
extracție. Proprietarul ei 
se afla, de asemenea, pro
babil, în mină...

Acestea sînt constatările 
consemnate în
raid de numai două 
la mina Livezeni, raid fă
cut în ziua în care la ni
velul întreprinderii pro
ducția extrasă era de nu
mai 894 de tone 
ne, iar minusul 
tone.

în locul unei 
propunem ca cei în măsu
ră să elimine asemenea 
deficiențe să studieze 
aprofundat Decretul 
1981,

P.S. Fiind solicitat 
mai rămînă pentru nevoile .1 
producției și în schimbul 
II, electricianul Donca 
Dragostin a pierdut trenul 
spre Pui, unde locuiește, 
și dormea la mină, ca 
nu întîrzie a doua zi 
șut. în cinci luni nu i 
putut rezolva cel puțin 
pat la cămin 7

de cărbu- 
de 1329

concluzii

mai
400/

să

sa 
la 

s-a 
un

Creativitatea tehnica
De la energeticul de sec

tor, maistru] Attila Piekny, 
am reținut eforturile ce 
se depun pentru reduce
rea consumului de energie 
electrică și buna funcțio
nare, în deplină siguranță, 
a utilajelor electrice. Toa
te fronturile de lucru din 
sector sînt centralizate la 
un pupitru comun de co
mandă, acționarea fiecărei 
instalații fiind permanent 
supravegheată, consumato
rii de energie fiind decu
plați atunci cînd funcțio
narea lor nu este necesa
ră, eliminîndu-se mersul în 
gol al utilajelor. De altfel, 
prin preocupările de crea
tivitate tehnică ale munci
torilor și maiștrilor, func
ționează în sector, fiind e- 
xecutat prin autodotare, 
un monorai pentru descăr
carea utilajelor. Pentru si- / 
lozul colector principal al 
sectorului a fost conceput 
și realizat prin efortul pro
priu al mecanicilor din 
sector, maiștri și muncitori, 
un sistem hidraulic de în
cărcare mecanizată a căr
bunelui — singura instala
ție de acest gen în Vale. 
Prin valorificarea unei idei 
novatoare a lăcătușului 
Aurel Cristea a fost reali
zat și funcționează'în sec
tor un dispozitiv de prepa
rat pămînt pentru burajul 
găurilor de pușcare, prin 
care se economisește zilnic, 
pe întregul sector, munca 
a 10 muncitori.

Soluțiile tehnice aplicate 
evidențiază munca res
ponsabilă a maiștrilor me-' 
canici din sectorul III al 
I.M. Uricani pentru reali
zarea planului. pentru 
creșterea producției de căr
bune.

(Urmare din pag. 1)

juns pînă acum la realiza
rea a 400 ml de avansare.

Din inițiativa și prin ne
mijlocita contribuție a 
maiștrilor, sectorul III, de
ocamdată singurul pe 
mină a înființat în sub
teran un atelier de repara
ții, unde, cu doi oameni 
în schimbul I, se execută 
reparații de 
cuplaje hidraulice, j 
pe de înaltă presiune 
alte subansamble și- 
talații. Fiind cel mai 
părtat sector al minei, nu
mai transportul la atelier 
sau readucerea în sector 
a unui subansamblu care 
ar fi dus la suprafață, cere 
un drum de cel puțin 12 
ore. Totodată, reparația a 
două reductoare la supra
față ar costa sectorul cir
ca 8000 de lei, în timp ce, 
în subteran, aceeași mun
că o prestează doi munci
tori, timp de un schimb. 
Să consemnăm că, prin a- 
semenea acțiuni, și printre 
alte căi de reducere a 
costurilor de producție, in 
primele două luni ale a- 
nului, sectorul III a redus 
cu 9 lei costul fiecărei to
ne de cărbune livrat. A 
sporit, de asemenea, ope
rativitatea cu care se in
tervine în funcționarea u- 
tilajelor din fronturi, fapt 
reflectat și de creșterea 
productivității muncii, în
deosebi .după trecerea la 
programul de 8 ore, con
cretizat în depășirea aces
tui indicator pe sector 
în abataje — de pildă, 
luna februarie, cu 
kg/post în brigada 
tantin Sorescu și cu 
kg/post la brigada condu
să de Ștefan Baciu.

reductoare, 
pom- 

Și 
ins- 
de-

I 
I I
(

bu- 
as- 
în- 
so- 

lipsi

Electroniecanicii 
rafim Bo l agan și 
creția Șotîngă „la lucru" 
în camera de comandă 
a turnului de control 
de la stația C.F.R. 
troșani.

Unde doriți să vă petreceți 
concediul de odihnă ?

Iată întrebarea la care sînt solicitați să răspundă 
minegii Văii Jiului printr-un chestionar distribuit 
aceste zile în 5000 de exemplare de sindicatele 
întreprinderile miniere. Chestionarul, elaborat 
Oficiul județean de turism, consiliile județean și mu
nicipal ale sindicatelor indică pentru opțiuni 28 de 
stațiuni balneo-climaterice din țară, minerii fiind so
licitați, în funcție de recomandarea medicului, să 
indice stațiunile unde doresc să-și petreacă cu famili
ile concediul de odihnă în 1983. (I.D.)

• CURSURI DE CALI
FICARE. începînd de vi
neri, la școala de califica
re de la mina Vulcan au 
început înscrieri pentru 
cursurile de mecanici de 
mașini de extracție,s Sînt 
primiți oameni ai muncii 
calificați în meseriile de 
electrician sau lăcătuș. 
(T.S.)

• CONCURS PROFE
SIONAL. Ieri, la clubul 
muncitoresc din Lonea, s-a 
desfășurat un concurs pro
fesional cil premii gen
„Cine știe, cîștigă", pe te
me electromecanice mi
niere. Concursul a fost or
ganizat în colaborare de 
către comitetul sindicatu
lui și comitetul U.T.C. alo 
întreprinderii. (A.H.)

Festiva- 
„Cîntarea 

județca-

• ÎN CADRUL 
lului național 
României", faza 
nă, care s-a desfășurat la 
Hunedoara, trei dintre

Și 
în 

550 
Cons-

90

ULTRAJ
Comportarea lui

Gîrz a stîrnit indignarea 
colegilor de muncă de la 
I.C.S.A. — A.P. Petro
șani. Deunăzi, după ce a 
maltratat o colegă de 
serviciu, a avut o atitu
dine ireverențioasă față 
de lucrători de miliție, 
proferind totodată ex
presii injurioase la adre
sa călătorilor din auto
buz. Ultrajul contra 
nelor moravuri va fi 
pru pedepsit pentru 
semnarea climatului 
cial, din care va 
pentru o vreme I.G.

„TATA"
La 52 de ani. Ionel No

vac, candidează la titlul 
de decan de vîrstă al pa- 
razițilou petrileni. Tată

Contraste
a 6 copii, el refuză pre- 
meditat munca și traiul 
cinstit, banii pentru bău
tură și-i procură din fur
turile comise de progeni
turile sale. Tatăl dena
turat a primit un răgaz de 
meditație, pe timp de 6 
luni, în dosul gratiilor.

REGRETE
Ion Andrușca, fiul lui... 

natural și al Janei, 
s-a lăsat prins de viciul 
alcoolului, mai mult sau 
mai puțin natural. Ulti
ma oară s-a prezentat la 
șut în stare de 
dar fasonatorul 
lui I de la I.M. 
nesocotit astfel 
rile Decretului nr.

ebrietate, 
sectoru- 

Vulcan a 
prevede- 
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1981. La trezire regretă, 
dar tardiv.

PARAZIȚI
O acțiune recentă a lu

crătorilor de miliție a 
dus la depistarea unor 
cuiburi de parazlți la 
Uri câni, cu promptitudi
ne oamenii legii au și 
dictat sancțiunile cores
punzătoare. Astfel, Eugen 
Incze și Vasile Iuhasz au 
fost condamnați la cîte 
5 luni cu executarea pe
depsei în penitenciar, Pe
tru Pop și Nicolae Du- 
man vor învăța rosturile 
muncii la un anumit loc 
de muncă, în vreme ce 
Petru Dreguș va fi dat 
lipsă din Uricani pentru 
3 luni.

Ion VULPE

formațiile Casei de cultură 
din Petroșani au promovat 
in etapa superioară : for
mația de dans modern, 
grupul instrumental came
ral și solistul instrumen
tist prof. Horațiu Alexan- 
drescu (Gh. B.)

e EXCURSII,
de 44 de tineri de la
Uricani continuă azi 
frumoasă excursie cu 
tocarul B.T.T. începută de
sîmbătă pe ruta Petroșani
— Hațeg — Oțelul
— Poiana Mărului.

Un grup 
I.M.

o
au-

Roșu

Tot în acest sfîrșit de 
săptămînă. la complexul 
turistic Valea de Pești sînt 
găzduiți 44 de tineri, ex
cursioniști din județul Olt 
și alți 45 din Caraș-Seve- 
rin. (I.B.)

• D'ALE PRESEI. In
formăm pe această cale pe 
cei ce se ocupă de difuza
rea presei în Lupeni că — 
lucru curios 1 — vînzătoa- 
rca de la unitatea „Parfu
merie", bulevardul Păcii 
(noul centru civic) refuză 
(71) de circa trei săp-

I MMV «1

tămîni — să desfacă pre
sa ce ar trebui vindută 
aici. Știm că de acest 
cru se ocupă I.C.S. 
Lupeni. Nu știm de 
se rezolvă problema 
lor, mai ales că cei
pierd, 6înt... cititorii. Pînă 
cînd 7 (A.T.)

lu- 
Mixtă 
ce nu 
ziare.

care
I
I

Rubrică realizată de 
Viorel STR A UT
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STEAGUL DAC
Problema structurii, 

semnificației părților com
ponente, a portului stin
dardului dac a trezit de 
mult interesul istoricilor 
și a publicului cult. Pre
zența Iul este des întîlni- 
tă, de ar fi să ne amin
tim doar de scenele a- 
proape contemporane ale 
Columnei. ~ 
în vestita 
a fi aceea 
la Tapae: 
unei păduri apar 
capete dace, dar parcă nu 
ar fi destul pentru a 
semnifica tabăra adversă 
romanilor; în apropiere 
se ridică mîndru, însă în
tr-o poziție pașnică, ves
titul cap de lup cu trup 
de balaur, simbol al for
țelor dace. în destule alte 
locuri afe ilustrației Co
lumnei. steagul dac sem
nifică prezența forțelor 
militare dace. Din punct 
de vedere constructiv 
se pare că partea din fa
ță — capul de lup cu gu
ra larg deschisă, era 
confecționat din tablă de 
bronz. Cam în dreptul 
gîtului, înconjurîndu-1, se 
fixa corpul din stofă al 
balaurului cusut astfel ca 
în vînt să unduiască de 

parcă ar fi fost viu. Ce sem
nificație aveau părțile lui 
componente ? Lupul a 
fost animalul totemic al 
dacilor trăitori de o par
te și de alta a Carpaților. 
Ei considerau că se trag 
din acest animal, iar în 
inițierea magico-militară 
a războinicilor, simbolul 

• abia amintit avea im
portanța lui cu totul deo.

1 sebită. Pînă astăzi nu-

De exemplu, 
scenă socotită 
a bătăliei de 
în luminișul 

cîteva

mele de Lup este bine 
răspindit fie sub această 
formă fie sub diverse 
traduceri — Farcaș, Vîlc, 
Vuc, Vug. De altfel Mun
ții Vîlcanului nu sînt alt
ceva decît Munții Lupu
lui, iar numirile Valea 
Lupului și Lupeni nici 
nu se mai cer lămurite. 
Puțin mai complicată 
este explicarea prezenței 
balaurului pe stindardul 
dac. După cum se știe, 
în primele timpuri dacii 
aveau o zeitate numită

ances- 
ex-

Și 
nu 

care

Sport și
Cu- 

artis- 
Desti- 
cultu-

ORIZONTAL : 1) 
prins în programul 
tic de la Costești; 2) 
nat manifestărilor 
ral-artistice — Posezi —
Notă muzicală ; 3) I-a ieșit 
numărul la tombolă (fig.); 
4) Centru, în Lonea ! — 
Curat (fig.) — început de 
obezitate I 5) Comentarii
— O inimă, la peron te
așteaptă 1 6) Puncte de 
plecare (fig.). — Primele ele
mente într-un oxalat 1 7)
Rame anagramate ! — Lo
cul pentru cel mai bun — 
Comitetul de stat al apelor 
'siglă.) ; 8) 2, 3 partituri 1

- O terasă fără streașini I
— Primele la ultima sută! 9) 
Gem ! — După faptă 
răsplată ! (fig.) : 10)

Sintem dintotdeauna 
pe aceste locuri

Zalmoxis. Ei și-o închi
puiau drept o zeitate a 
subpămintului, în seama 
căruia era pusă scurge
rea anotimpurilor, încol- 
țirea griului, creșterea 
plantelor, etc. Numele 
ar însemna „cel care se 
tîrăște" — iată ideea șar
pelui, a balaurului, 
dacă acum gîndirea 
tră modificată de 
rea a mai bine de 
zeci de secole, 
greu concretizarea 
zeități intr-un animal — 
șarpe —, cîndva chestiu
nea s-a pus în alți ter
meni și marele șarpe, hi- 
perbolizînd balaurul, era 
expresia palpabilă a unui 
zeu venerat, suficient ca 
să își găsească loc în 
simbolul statului dac. Ba
laur — iată un cuvînt 
certitudine dac. Mai 
xistă anumite urme

Chiar 
noas- 
trece- 
două- 

acceptă 
i unei

cu
e-
în

limba noastră care amin
tesc de balaurul 
trai. Bolea, Bălescu, 
presia Bală și poate 
altele asupra cărora 
stăruim acum, dar
fac să simțim în ureche 
sunete ale unei venerabi
le limbi. In ce 
al istoriei dace s-a pro
dus unirea celor din sim
boluri este dificil de 
răspuns. Probabil, în se
colul I î.e.n. să fi apărut 
nevoia unei reprezentări 
externe a puterii neamu
lui dac. Dacă atitudinea 
stindardului dac în timp 
de pace era una de pîndă, 
în timpul luptelor, larg 
desfășurat privind iuțea
la purtătorului, inspira 
groază dușmanului 1 
Chiar atunci, cum ne-o 
arată Columna, cînd în 
spatele unor ziduri dace 
se găsesc vexilii romane 
(capturi după interpre
tarea lui V. Pârvan) stea
gul dac își are locul său 
mai îndepărtat de privi
tor, probabil lingă sau 
pe clădirea comandantu
lui. Există pe Columnă o 
scenă cu adevărat grăi
toare, este aceea a ar
mistițiului care precede 
încheierea primului răz
boi. La Traian se înfăți
șează o numeroasă dele
gație dacă condusă 
însuși Decebal. ~ 
obiceiului, de 
membrii delegației 
în genunchi. Numai 
cebal rămîne drept 
mîndrul stindard al 
tului pe care îl conduce, 
expresie vie a demnității 
întregului neam.

V. MORARU

moment
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Potrivit 
atunci, 
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Antiteza legendelor
Cîmpu lui Neag se află în extremita

tea vestică a Văii. Nimeni nu mai știe 
exact cine a fost acest Neag, care 
veacuri în urmă și-a însușit 
fermecat probabil de bogăția pășunilor, 
murmurul izvoarelor și pitorescul inedit 
al locurilor.

Tare s-o fi mirat bătrînul Neag cînd, 
trăgînd brazde în lungul și latul cîmpu- 
lul a văzut că fierul plugului se izbește 
pe alocuri de-o piatră neagră, miracu
loasă, care arde.

Agricultor fiind și crescător de vite, 
Neag se uita la aceste „pietre" ca la un 
blestem al ogorului său care-i sporeau 
truda micșorîndu-i recolta.

De-atunci s-au scuturat sute de ani 
din calendare. Neag doarme undeva, 
sub picior de plai. Deasupra mormîntu- 
lui său de sute de ori au înfrunzit și 
s-au scuturat mestecenii și fagii.

Iar străstrănepoții bătrînului au înce
tat să mai vadă fatalitatea în pietrele 
negre răscolite de plug.

într-o zi el au adus pe Cimp o „tur
mă" de camioane grele păstorite de e- 
norme excavatoare. Și oamenii și-au 
schimbat radical părerea asupra rădăci-

cu 
„cîmpu",

nilor earbonificate din geologica livadă 
a lui Neag.

Cărbunele, departe de a fi o calami
tate, reprezintă poate darul cel mai pre
țios al pămîntului. E pîinea neagră a 
marilor furnale, de cea mai bună cali
tate, pentru care nu trebuie să te cu
funzi prin puțuri în măruntaiele plane
tei, nu trebuie să ai combine, susțineri, 
transportoare, pompe, ventilatoare etc. 
Cîteva excavatoare mari, oameni de bu
nă credință și lanțul fără sfîrșit al ca
mioanelor.

Iată cum la Cîmpu lui Neag minerii 
țes aura unei legende noi, împodobite 
cu depășiri spectaculoase de plan. Prin- 
tr-un joc banal de cuvinte, putem așa
dar spune că aici cariera a făcut o ade
vărată... carieră. O emoție imensă îți 
inundă sufletul cînd întîlnești numele 
localității tot mai frecvent în presă, în 
programele de radio și televiziune. Ne 
bucurăm nespus întrucît Cîmpu Iui Neag 
este o localitate a Văii cărbunelui, iar 
bogăția energetică a acestor locuri ins
piră faimă mai mult ca orieînd.

Valeriu BUTULESCU
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Cititorii fotografiază

agrement
portant 
județul 
șeu de 
vin din
— Un

ro-

centru minier în 
Hunedoara — Cro- 
dreapta ! 11) Toate 
Lupeni, iar el nu! 
sport la înălțime ;

12) Localitate în Hunedoa
ra — Țin de curele !

VERTICAL : 1) Un 
mân în nordul Dunării
Sîmbure de nucă ! 2) Dru
muri pentru excursioniști 
(sing.) — General Post Offi
ce (siglă) ; 3) Bucurii și 
voie bună — Un îndemn 
fățiș ; 4) Esență de mentă !

Recreere ; 5) Pantaloni 
dungi — Ciocîrlie (fig.); 
Tren (reg.) — Din an 
an 1 7) Un suporter în-

Rîsete avocali-

CUGETARE
Știe el sloganul
Transpus la prezent : 
Nu aduce anul 
Cît aduce-un Kent.
UNORA DE LA BIROURI
Unii depun tot elanul 
Se agită, intră, ies,

Dar nu pot să-și facă planul 
Fiindcă nu se schimbă... des.

EURIDICE CĂTRE 
ORFEU FAMILIST

După lira sa zeiască 
Toate-ncep să dănțuiască... 
Dar acas’al meu Orfeu 
Joacă după cum tint eu

CELOR CARE BAT 
STRĂZILE

De slujbă să-și vadă 
N-are nici un rost.
Cît umblă pe stradă 
Ajunge la... post.

Prof. Viorel AVRAM

Soli ai primăverii. Foto : G. DUMITRU

Cronică nerimafă (92)
ll știu ce-i deziluzia. Am avut parte numai 

de iluzii.

i
E necuviincios să mori cînd altuia ii bate ceasul.
Războiul legalizează crima.
Lozinca anarhiștilor : interzisul interzis.
E contraindicat să înghiți persoana în a cărei 

de influență te afli.
Unii oameni sînt ca soarele. îți dau lumină

sferă

dacă te învîrți în jurul lor.
B. VALERIU

pentru 
milioa- 
expusă

Wha- 
din

cu
6)
în
flăcărat
ce ! 8) Plictisiți — Serviți 
la zile mari cu bere ; 9)

Un miel nu-

UMOR
Lui Fontenelle, care 

avea 90 de ani, un prie
ten, de aceeași vîrstă, îi 
strigă într-o zi pe stradă:

— Prietene, mi se pare 
că ne-a cam uitat moar
tea.

— Și ce zor ai să-i a- 
tragi atenția ?

*

Semn bun, înseam
nă că vine primăvara.

★
După o vizită de 2—3 

ore, musafirul se hotă
răște să plece. Gazda îl 
conduce pînă la ieșire:

— Mai veniți pe la 
noi cînd mai treceți prin 
acest oraș de munte.

— Păi, eu trec 
care zi.

Atunci m-am 
își zice gazda în

în fie-

fericit, 
gînd.

— Ospătar, în supa mea 
era o muscă.

Culese de
D.R. GALĂȚAN

!

4

In pădurea de pe mun
tele ce străjuiește Jiul, 
trăia cindva un brad. Era 
înalt, frumos, puternic. 
II cunoștea întreaga Va
le, îl admirau minerii, 
deopotrivă cu ciobanii, îl 
căutau copiii ca și tine
rii sau oamenii maturi. 
In zile de dogoare ii o- 
crotea cu umbra lui. Ii 
proteja pe timp de ploa
ie sau furtuni. Sub scu
tul lui își regăseau spe
ranțele cînd rătăceau pe 
cărări învăluite in ceață. 
Pentru toți, bradul cel 
singuratic era conside
rat un simbol, cel al în
crederii în viață, al mun
cii oneste fără preget, al 
dragostei de oameni, al 
bunătății fără margini.

I și alesese loc de trai 
golul alpin, lăsind pădu
rea mai la văie
tă singur juriile 
lui înțelegind că 
îi este soarta. Nu 
chircit in calea 
năprasnic, a rămas drept 
cînd viscolul a 
să-l jringă, a 
stoic grindinei 
țuite. A trăit și 
sorite, cele mai 
cînd — trup din trupul 
muntelui — a fost răs
plătit din plin de jrumu-

1 nfrun- 
munt e- 
aceasta 

s-a 
gerului

încercat 
rezistat 
dezlăn- 

zile în- 
multe,

Ca ființă a 
înfrățit cu el, 
fidel o viață

sețile lui. 
muntelui, 
i-a rămas 
întreagă.

Dar. a venit o zi — sint 
ani de atunci — tind soar
ta nemiloasă curmă via
ța bradului, cu lovituri 
neașteptate de topor. A 
plins atunci o vale întrea
gă. Gemeau munții 
povara tristei vești,
WIUIIUIIHIUUHUIIMUI.

sub 
lă-

BRADUL
crimau pîraiele îndolia
te, sufereau amarnic vie
tățile muntelui. Păduri
le transmiteau in șoaptă 
groaznica știre pe 
nimeni nu vroia s-o 
dă.

Și totuși, bradul
mai exista !■ Dar oamenii 
continuau să-l caute, 
mai caută și acum 
vor căuta mereu, 
bradul cel bun a 
in urma-i însemnele
rii sale. Astăzi,''alți brazi, 
micuți s-au născut în pe
piniera muntelui, fiind 
plantați in golul alpin a- 
dulat al bradului bunic. 
Ei simt adierea blinda pe

care 
crea-

nu

n 
și-l 

căci 
lăsat 
trăi-

care bunicul le-o transmi
te în pale de vini ocro
titor și ii trimit, la rîn- 
du-le, pioase gînduri de 
recunoștință, in pajiștea 
alpină de odinioară, ei 
vin adesea și presară 
flori de colț — simbol al 
nemuririi — peste rădă- 
cinile-i rămase în viață.

Și anii vor trece 
continuare. Brăduții 
deveni la rindul lor brazi, 
trăind zile frumoase 
posomorite, după 
barometrul vieții va 
ta timp senin sau 
ploioase, mohorite. 
vor naște alți brăduți, a- 
poi alții. Pajiștea alpină 
va ,|i an de an cînd în
florită, cind colorată în 
nuanțele melancolice ale 
toamnei, cînd înghețată 
sub pojghița albă a ier
nii. întotdeauna insă va 
veni o primăvară, cind, 
odată cu natura, vor re
naște și amintirile despre 
bradul de altădată. In
memoria oamenilor el
va rămine întotdeauna 
înalt, frumos. puternic. 
Va fi același — bun și 
altruist. La locul cald 
născut din trupul lui, ne 
vom încălzi întotdeauna...

in 
vor

sau 
cum 
ară- 
zile

Se

I

I
I

I

I

I

Altius, citius, 
fortius

— Cea mai valoroasă 
pictură din lume este (de
sigur, știm cu toții) Gio- 
conda lui Leonardo da 
Vinci (1452—1519), aflată
la Muzeul Luvru din Paris. 
Ea a fost asigurată 
uriașa sumă de 100 
ne dolari spre a fi 
într-o expoziție din 
shington și în alta
New York, în perioada 14 
decembrie 1962 — 12 mar
tie 1963. Tabloul a fost 
pictat între anii 1503—1507 
și se crede a fi portretul 
Lisei Gerardini Mona fiind 
prescurtarea „Madonei" (de 
unde Mona Lisa), soția lui 
Francisco del Giocondo 
din Florența. Se spune că 
soțului nu i-a plăcut ta
bloul și a refuzat să-l plă
tească. Francisc I, 
Franței a cumpărat 
tura în 1517 pentru came
ra sa de baie, cu 4000 flo
rini de aur (sumă ce echi
valează cu 280 000 dolari).

— Statul independent cu 
cea mai mică populație 
este orașul — 
Vatican, cu 728 
(în anul 1978) și 
o naștere.

— Cea mai celebră 
itoare din lume este 
gatha Christie, ale cărei 87 
romane polițiste s-au 
dut în 300 milioane 
exemplare, publicate 
103 limbi.

— începind din 
1956, Antarctica a 
populată de oameni de ști
ință. Numărul acestora va
riază, de la sezon la sezon, 
atingind uneori cifra ma
ximă de 1500. Ce] mai pu
țin populat teritoriu, in a- 
fara Antarcticii, este Groen
landa, cu o populație de 
51 000 de locuitori Ia o 
suprafață de 840 000 mile 
pătrate, deci o densitate 
de 16,4 la mila pătrată.

Culese de 
Hie BREBEN

regele 
pic-

metropolă 
locuitori 

fără nici

scri- 
A-

vin
de 
în

anul 
fost

Țigle solare
In Franța a fost pus la 

punct un nou tip de țiglă. 
Aceasta are formatul-stan- 
dard al țiglelor de acope
riș, dar constituie elemen
tul constructiv al unui pa
nou solar ce furnizează... 
apă caldă locuințelor 
pective. Materialul 
zat pentru fabricarea 
cestor țigle este o
specială, caracterizată prin- 
tr-o înaltă transmisie ener
getică. Sub partea exte
rioară a țiglei se află o 
placă absorbantă din alu
miniu, vopsită 
Instalarea unui 
de țigle solare 
mite încălzirea 
tr-un rezervor de 200 litri.

res- 
utili- 

a- 
sticlă

Aurel DULA

în negru, 
ansamblu 

poate per- 
apei din-
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0 informare prezentată
Biroului Politic al C.C. al P.C.B. 
cu privire la vizita de prietenie 

efectuată de tovarășul
Nicolae Ceaușescu în R.P. Bulgaria

SOFIA 19 (Agerpres). Bi
roul Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar a ascultat o infor
mare cu privire la vizita 
de prietenie efectuată în 
Bulgaria de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste 
România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, 
intre 24 și 26 februarie, 
transmite agenția BTA.

Biroul Politic al C.C. al 
P.C.B. a dat o înaltă apre
ciere convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
fiind exprimată satisfac
ția în legătură cu acordu
rile convenite, a căror în

Schimb de mesaje între președintele 
României și președintele FRELIMO șl al 

R. P. Mozambic
MAPUTO 19 (Agerpres). 

Tovarășul Samora Moises 
Machel, președintele Parti
dului FRELIMO și al Re
publicii Populare Mozam
bic, a primit pe tovarășul 
Ion Teșu, ministrul agri
culturii și industriei ali
mentare, care a condus de
legația țării noastre la lu
crările sesiunii a V-a a 
Comisiei mixte guverna
mentale româno-mozambi- 
cane de cooperare econo
mică și tehnică.

PE SCURT • PE
ȘEFUL STATULUI ZAI- 

REZ. MOBUTU SESE SE- 
KO. A PROCEDAT LA O 
REMANIERE GUVERNA
MENTALA, în urma căre
ia cinci miniștri au ieșit 
din componența guvernu
lui, iar alți șapte au intrat 
in alcătuirea sa.

ÎNTRE PARTIDUL CO
MUNIST CHINEZ ȘI PAR-

Conferința nealiniaților — contribuție importantă 
ia cauza păcii și independenței popoarelor

în capitala Indiei — 
Delhi — a avut loc cea 
de-a Vll-a Conferință la 
nivel înalt a celor 99 de 
țări nealiniate (reprezen- 
tînd peste două treimi din 
populația lumii). România 
a participat în calitate de 
invitat, statut obținut în 
cadrul reuniunii ministe
riale de la Lima, din 1975.

în cei 22 de ani de e- 
xistență — așa cum se a- 
rată în mesajul președin
telui Nicolae Ceaușescu a- 
dresat participanților — 
mișcarea de nealiniere a 
devenit „un factor de sea
mă în lupta împotriva o- 
ricăror forme de dominație 
și asuprire, pentru afir
marea unei politici noi, de
mocratice, bazată pe ega
litate și respect reciproc, 
pe dreptul fiecărui popor 
de a se dezvolta liber, 
deplin stăpin pe bogățiile 
naționale, pc destinele 
sale".

Mesajul șefului statului 
român s-a bucurat de o 
largă audiență, ceea ce a- 
testă, în primul rînd, afi
nitățile existente între 
țara noastră și țările nea
liniate, cît și interesul ma
nifestat de participant fa

deplinire va contribui la 
dezvoltarea în continuare 
a colaborării multilaterale 
dintre P.C.R. și P.C.B., din
tre România și Bulgaria, 
dintre popoarele român și 
bulgar.

Biroul Politic al C.C. al 
P.C-B. a salutat hotărîrea 
Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare 
Bulgaria, reafirmată de 
tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
de a contribui activ și în 
viitor la transformarea Pe
ninsulei Balcanice într-o 
zonă liberă de arme nu
cleare, la consolidarea re
lațiilor de prietenie, bună 
vecinătate și colaborare 
intre popoarele balcanice.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, a fost remis 
tovarășului Samora Moi
ses Machel un mesaj și 
s-au transmis un salut cor
dial, urări de sănătate și 
fericire personală, de pro- 
greș pentru poporul mo- 
zambican prieten.

SCURT • PE SCURT 
TIDUL SOCIALIST JAPO
NEZ au fost stabilite rela
ții oficiale — s-a anunțat 
cu prilejul unei întîlniri 
care a avut loc la Beijing 
intre Xi Zhonxun, membru 
al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez, și Yuji So- 
ga, secretar general ad
junct al P.S.J.

ță de ideile și propunerile 
realiste, constructive, ' ce 
corespund aspirațiilor sta
telor respective.

Atenția centrală a parti
cipanților a fost concentra
tă asupra preîntîmpinării 
războiului și salvgardării 
păcii, problemă furicia- 
mentală a epocii noastre 
— idee ce străbate ca un 
fir roșu întreg ansamblul 

Săptămîna politică internațională

de documente adoptate, și 
îndeosebi „DEULAKzlȚIA 
POLITICĂ". Participanții 
s-au pronunțat pentru „în
ghețarea producției, depo
zitării și amplasării arme
lor nucleare", pentru „fi
nalizarea rapidă a unui 
acord atotcuprinzător re
feritor la interzicerea ex
periențelor cu arme nu
cleare. O măsură importan
tă pe calea dezarmării, se 
subliniază în „Declarația 
politică", o constituie, crea
rea de zone fără arme nu
cleare.

„MESAJUL DE LA DEL
III", la rîndul său, se pro

Calendar
(21—27 MARTIE 1983)

21 martie

—- „Ziua internațională pentru eliminarea dis
criminării rasiale" (în memoria celor 69 africani a- 
sasinați la Sharpeville, în 1960 de către autoritățile 
rasiste de la Pretoria) s

— La Bruxelles va avea loc sesiunea Consiliului 
CEE (21—22) ;

— Reuniunea miniștrilor de finanțe din țările 
membre ale Pieței comune (Bruxelles);

— Reuniunea, Ia Bruxelles, a reprezentanților 
Confederației vest-curopene a sindicatelor pentru a 
discuta măsuri urgente în vederea reducerii șoma
jului ;

— întilnirea Comitetului Olimpie Internațional 
(New Delhi) ;

— începe vizita oficială a președintelui Consi
liului de miniștri al U.R.S.S., N Tihonov, în R.S.F 
Iugoslavia.

22 martie
— Alegerea noului președinte al Israelului ;
— între 22—24 martie se va desfășura, la Buda

pesta. cea de-a 41-a sesiune a Comisiei Dunării ;
— începe vizita oficială a președintelui Zambiei, 

Keneth Kaunda, în Anglia (22—25);
— Vizita oficială a regelui Cari ai XVI-lea 

Gustaf al Suediei în Spania (22—24).
23 martie
— Ziua naționala a Republicii Islamice Pakis

tan. Proclamarea Republicii (1956) ;
— „Ziua mondială a meteorologiei11 >
— La Copenhaga va avea loc reuniunea Consi

liului Nordic (Va examina problema adoptării unei 
poziții comune privind dezvoltarea economică în ca
drul unor întîlniri internaționale) ;

— Vizita vicepreședintelui S.U.A., George Bush, 
în Canada.

24 martie
— La Bangkok — Thailanda, va avea loc reu

niunea miniștrilor de ex'terne ai țărilor membre ale 
ASEAN și CEE (24—25).

25 martie
— Are loc al 111-lea Congres al Partidului Pro

gresului și Socialismului din Maroc;
— Sărbătoarea națională a Republicii Elene. A- 

niversarea revoluției pentru independența naționa
lă (1821);

— La Lisabona se va desfășura Conferința in
ternațională de solidaritate cu țările din „prima li
nie".

26 martie
— Ziua națională a Republicii Populare Ban

gladesh, proclamarea independenței (1971) ;
— Vizita ministrului italian de externe in Pa

kistan ;
— Vizita ministrului belgian de externe în 

R.P. Chineză.
27 martie
— Vizita de trei zile a secretarului general al 

O.N.U., Javier Perez de Cuellar, în U.R.S.S.

nunță pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru 
„orientarea resurselor eli
berate spre dezvoltare, aju
torarea țărilor în curs de 
dezvoltare". „Intolerabila 
inegalitate și exploatare, 
instituite de colonialism 
și imperialism — se men
ționează in document — 
continuă să fie cele mai 
importante cauze ale încor

dării, conflictelor și vio
lenței în lume". In acest 
sens, participanții s-au 
pronunțat pentru o pace 
trainică și justă în Orien
tul Mijlociu, pentru solu
ționarea problemei pales
tiniene, adoptîndu-se o 
hotărire privind constitui
rea unui comitet, condus 
de primul ministru indian, 
I. Gandhi, care să se ocu
pe de modul de aplicare 
in practică a deciziilor lua
te în acest scop. A fost 
adoptat, de asemenea, un 
Apel adresat Iranului și 
Irakului in vederea înce
tării conflictului ce le se
pară.

In „DECLARAȚIA ECO
NOMICA" se subliniază, 
între altele, că una din 
problemele cele mai grave 
ce confruntă țările în curs 
de dezvoltare este uriașa 
lor datorie externă — pes
te 600 miliarde dolari în 
1982 —, participanții su
bliniind necesitatea impe
rioasă a instaurării unei 
noi ordini economice in
ternaționale. De un larg e- 
cou s-a bucurat propune
rea României de a se tre
ce la organizarea unei reu
niuni la nivel înalt a țări
lor în curs de dezvoltare, 
în cadrul căreia să se a- 
bordeze o strategie comu
nă a acestor state, atît în 
ce privește conlucrarea lor 
viitoare, cît și în ce pri
vește stabilirea unoi punc
te de vedere și poziții uni
tare în negocierile cu ță
rile dezvoltate.

în esență. Conferința de 
la Delhi a constituit o 
contribuție importantă a 
țărilor nealiniate la pro
movarea încrederii, păcii 
și colaborării între popoa
re. la eforturile consacrate 
făuririi unei lumi mai 
drepte și mai bune.

G. IONAȘCU

FILME

20 martie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Rănțîn cu tine; 
Unirea : Papillon, I-II.

PETR1LA : Nea Măriri 
miliardar.

LONEA : Bunul meu 
vecin Sam, I-II.

ANINOASA : Cursă in
fernală.

VULCAN — Luceafărul; 
în spațiu.

LUPENJ — Cultural : 
Despărțirea, I-II.

URICANI : Tatăl risi
pitor.

21 martie

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Despărțirea, 1-11; 
Unirea ; Călărețul clec- 
trie.

LONEz\ ; Misterele de 
la castel.

VULCAN — Luceafărul: 
Europenii.

LUPENI — Cultural ; 
Rapidul 34.

URICANI : Grănicerii.

TV

20 martie

8,00 Consultații pentru 
admiterea în învăță- 
mintul superior a- 
gricol.

8,30 Almanahul fami
liei.

Sport • Sport • Sport
Fotbal, divizia A

Rezultatele etapei a XX-a
Lipsită de partida cea 

mai importantă : Universi
tatea Craiova — Sportul 
studențesc, amînată pentru 
astăzi, începînd dc la ora 
16,00 etapa a 20-a a cam
pionatului diviziei A la 
fotbal a avut sîmbătă o 
desfășurare calmă, cu suc
cese ale gazdelor în șapte 
partide, singura performe
ră dintre formațiile vizi
tatoare fiind Chimia Rm. 
Vîlcea, care a obținut un 
meritat punct la Brașov 
(scor 1—1), continuînd fru
moasele comportări din a- 
cest retur. Scorul etapei 
s-a înregistrat la Timișoa
ra. Politehnica din locali
tate învingînd cu 3—0 pe 
Petrolul Ploiești.

Iată rezultatele tehnice 
ale etapei ;

Timișoara : Politehnica 
— Petrolul Ploiești 3—0 
(1—0). Scorul etapei a fost 
realizat de Bozeșan (min. 
24), Steop (min. 46) și An
gliei (min. 62).

București : Steaua — 
Jiul Petroșani 2—0 (t—0). 
Primul și ultimul gol ale 
etapei au fost înscrise de 
Turcu (min. 3) și Balint 
(min. 90, din penalty).

Brașov: F.C.M. — Chi
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Mica publicitate
LIVIEI Suciu un gînd 

curat și sincer dc ziua a- 
niversării. Familia Donath. 
(306)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Tode- 
rică Toadcr, eliberată de 
I.M. Petrila. O declar nu
lă. (305)

PIERDUT legitimație de

ANUNȚ DE FAMILIE

DUIOASE amintiri memoriei inginerului 
VASILE NEPOMNEASCII (VASSCA) 

la împlinirea a 4 ani de la deces. (298)

9,00 De strajă patriei.
9,30 Bucuriile muzicii. 

10,00 Viața satului.
11.45 I,urnea copiilor.

Telefilmoteca de 
ghiozdan : Tarzan,
(episodul 1). 

13,00 Album duminical.
18.40 Micul ecran pentru 

cei mici.
19,00 Telejurnal.
19.45 Cîntarea României.
20.30 Tclccinematcca.

Ciclul : Mari ac
tori, mari regizori. 
„My Fair Lady".

21.40 Studioul muzicii U- 
șoare.

22.20 Telejurnal.
22.30 Avanpremieră săp- 

tămînală TV.

21 martie

15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17.50 1001 de seri.
18,00 închiderea progra

mului.
20,00 Telejurnal.
20.20 A patriei cinstire.
20.30 Actualitatea econo

mică.
20.40 Curier cetățenesc.
20.50 Tezaur folcloric.
21.20 Aventura cunoaște

rii.
21.40 Roman foileton.

Investigația.
(ultimul episod).

22,15 Telejurnal.

memento

mia Rm. Vîlcea 1—1 (6—0). 
Gazdele au deschis^scorul 
din penalty, în min. 52, 
prin Șulea, egalitatea fiind 
stabilită în min. 69 de 
Gîngu.

Tîrgoviștc: C.S. Tirgo- 
viște — F.C. Bihor Ora
dea 1—0 (0—0). Kalo (min. 
69, din 11 m) este autorul 
unicului gol al partidei.

Bucureștyț^pinamo —
A.S.A. Tg. ’’Mureș 2—1 
(1—0). Victoria liderului a 
fost obținută prin golurile 
marcate dc Țălnar (min. 
17) șl Mulțescu (min. 55), 
oaspeții reducînd scorul în 
urma punctului realizat de 
Biro (min. 70).

Bacău: S.C. Bacău — Po
litehnica Iași 3—1 (1—0). 
Au marcat Chitaru (min. 
32 și 56), Șoiman (min. 87), 
respectiv Ncmțcanu (min. 
68).

Hunedoara: Corvinul — 
F.C. Argeș Pitești 2—1 (1— 
0). Pentru hiinedoreni au 
înscris Gabor (min. 24) și 
Ghiță (min. 56), golul pi- 
teștenilor fiind marcat de 
Dorel Zamfir (min. 87).

Constanta : F.C. Constan
ța — F.C.’ Olt 1—0 (1—0). 
Unicul gol a fost înscris de 
Buduru (min. 32).

serviciu pe numele Turcu 
Ana, eliberată de 
I.C.P.M.C. Petroșani. O de
clar nulă. (307)

PIERDUT legitimații dc 
bibliotecă pe numele Bo. 
dislav Luminița, Perlyk 
Romeo și Savu Elena, eli
berate de Institutul de mi
ne Petroșani. Le declarăm 
nule. (308)
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