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DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale
In temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează :
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a 

noua sesiune a celei de-a opta legislaturi în ziua de 23 martie 1984, 
ora 10.' 7>>'7.7 7

NICOLAE CEAUȘESCU,
Președintele

Republicii Socialiste România

Asigurarea noilor capacități de producție
— problemă esențială

Continuăm seria analizelor întreprinse Ia mina 
Uricani, în dorința de a releva principalele căi și 
modalități prin care acest colectiv reușește, lună 
de lună, să realizeze și să depășească sarcinile de 
plan la producția de cărbune pentru cocs. Asupra 
acestora, am purtat o discuție cuing. CAROL 
SCHRETER, directorul întreprinderii:

•18^1

— Rezultatele obținu
te de la începutul anu
lui, cele 13000 tone ; de 
cărbune cocsificabil ex
tras peste sarcini, ne 
îndreptățesc să sperăm 
că, și în continuare, ne 
vom onora angajamente
le asumate în întrece
rea socialistă, reușind să 
ne menținem printre co
lectivele fruntașe ale Văii 
Jiului. Preocuparea noas
tră de căpătîi este, la ora 
actuală, să menținem re
alizările zilnice la cota 
celor de pîhă acum și să 
îndeplinim sarcinile a- 
ferente lunii martie. De

V ______

fapt, de la începutul lu
nii, am extras deja Un 
plus de 4600 tone de căr
bune pentru cocs, fapt 
care ne determină să a- 
fîrmăm că vom încheia 
luna martie cel puțin cu 
acest plus, expediind coc- 
seriilor 15 000 tone su
plimentar pe. trimestrul • 
I. '7

— Alte preocupări, 
tovarășe director ?
— Ne gîndim la viitor 

și cred că aceasta este 
foarte important în mi
nerit.' Nu âm neglijat, și 
nici n-o s-o facem, rea-

lizarea lucrărilor de des
chideri și pregătiri, în i- 
deea asigurării optime a 
noilor capacități de pro
ducție, a liniei de front 
productive pentru etapa 
următoare. Pregătirea 
liniei de front își are la 
Uricani un statut apar
te, nu este deloc mai pre
jos decît producția. De 
aceea niciodată nu ne 
întrebăm ce facem mîi- 
ne!

Interviu realizat de 
Mircea BUJORESCU

Pîna în 1983, în orașul 
Petrila de cîțiva ani buni 
lucrările de' construcții 
erau făcute de un lot al __ ___  _
șantierului 1 Petroșani al colectiv de 
T.C.H. Punctele de lucru 
din Petrila erau, și mai 
sînt, destul de dispersate 
dînd multă bătaie de cap 
constructorilor. Pentru a 
accelera ritmul de execu
ție a lucrărilor, la înce
putul acestui an, în Petri
la, printr-o reorganizare a 
activității constructorilor 
din cadrul Grupului de 
șantiere Petroșani, a luat 
ființă șantierul 2.

vorba, de fapt, de reînfi
ințarea acestui șantier ca
re, în urmă cu cîțiva ani, 
datorită scăderii ponde
rii construcțiilor, s-a re-

dus Ia dimensiunile unui, 
lot/

Șantierul renăscut la Pe- 
trila înmănunchează un 

constructori

însemnări 
de reporter

Este

entuziaști, competenți, dor
nici să demonstreze prin 
fapte că merită încrede- 
derea ce li s-a acordat. în 
ziua cînd i-am întîlnit, ia 
Petrila, deși ne aflam în 
luna lui mărțișor, ningea 
ca în plină iarnă. 'Valen
tin Chira, șeful de șan
tier, un om cu vechime și 
experiență printre cons
tructori, era prins de griji

șantier
și cu greu am reușit să 
schimbăm cîteva cuvinte. 
Lucrul este organizat pe 
două schimburi. în schim
bul I se montează cofra- 
jele și prefabricatele. Io 
cel de-al doilea schimb se 
toarnă betoanele. întovă
rășiți de maistrul Ilie 
Catilina, trecem pe la 

punctele „fierbinți" de pe 
șantier. La blocul 36, care 
are prevăzute în proiect 
spații comerciale la 
ter, întîlnîm o vestită 
chipă de dulgheri, 
condusă de Gheorghe
vin. E frig, dar oamenii 
își fac datoria. Cînd vor 
veni în schimbul II, be- 
toniștii din echipa lui Ioh

Viorel STRAUȚ

par- 
e- 

cea 
Sa

(Continuare în pag. a 2-a)
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C U L T U R A - A R T A
♦ Al doilea „8“ al minerilor. ENTUZIAȘTI 

EXISTA, TREBUIE ÎNȚELEȘI ȘI SPRIJINIȚI. 
♦ Repere la sfîrșit de săptămînă < Pur și 
simplu despre frumos ♦ Un nou film despre 
Vale.

La Cariera Cîmpa lai Neag

Munca responsabilă, 
disciplina

Parcul de lîngă Teatrul 
de stat, scuarul „cu ceas“ 
și străzile M. Viteazul, 6 
Martie și Constructorul 
formează sectorul de oraș 
încredințat spre gospodă

rire elevilor și cadrelor 
didactice de la Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani (di
rectoare, prof. Lidia 
pu). în perimetrul 
nilui respectiv s-a 
șurăt recent prima 
une de curățenie și

premise necesare 
pentru 

redresarea
Că prin restanțele înre

gistrate, cariera Cîmpu lui 
Neag se află pe... primul 
loc de la coada ciasamen- 

S tului colectivelor miniere 
din Valea Jiului, e 
lucru arhicunoscut, 
se întreprinde 
tru ieșirea din această si
tuație precară a unității ?

„Reținem de la bun în
ceput un fapt de maximă 
însemnate - 
din această 
chiar de luni, 
carierei s-a trecut la 
organizarea carierei, 
tregul personal fiind 
prins în 5 brigăzi 
cui sectoarelor — 
descopertă, una de cărbu
ne și una specială pen
tru mecanizare, ne spune 
directorul întreprinderii 
Dumitru Albescu. Noua 
formulă organizatorică are 
ca rațiune legarea 
rectă a întregului 
nai de activitatea 
tivă, cointeresarea

Ț realizarea, indicatorilor de .

lin
Ce 

pen-

începînd 
săptămînă, 
în cadrul

re-
fn-
cu-

— în lo-
3 de

mai di- 
perso- 

produc- 
luî în

Schto- 
secto- 
desfă- 

acțl- 
infru-

(Continuare în pag. a 2-aJ

producției
plan pe baza acordului 
global. La conducerea bri
găzilor s-au numit și ca
dre tehnice redistribuite 
din compartimentele func
ționale; s-a asigurat ast
fel apropierea asistenței 
tehnice de locurile de
muncă, cointeresarea în
tregului personal față de 
realizările fizice, întreți
nerea Utilajelor din dota
re, reducerea 
de materiale 
etc., așa cum
piile acordului global, ale 
autoconducerii 
ti un ii “.

„Programul 
plicarea noii 
organizatorice 
tează secretarul 
ției de partid, Alexandru 
Bugesch — s-a 
cu activul de partid, 
cadrele tehnico-ingine- 
rești — stabilind u-se tu
turor sarcini precise și din

Ioan DUBEK

Ifltervenție 
cafitracronometru

Printre colectivele de mineri cu bune rezultate 
din cadrul sectorului V al minei Vulcan se numără 
și brigada condusă de Constantin Curea. în imagine, 
schimbul condus de Mihai Băidan. \

consumului 
și energie 
cer princi-

și autoges-

pentru a- 
structuri 

— compie- 
organiza-

dezbătut
cu

(Continuare în pag. a 2-a)

într-una din zilele a- 
cestei săptămîni, la 7 un 
motor electric ce pune în - 
funcțiune cel mai mare' 
compresor de aer al f abricii 
de oxigen Ljvezeni se ivi
se 6 defecțiune. Instalația 
trebuia repusă în 
funcțiune, cbntracronome- 
tru, cum se spune, pentru 
a nu influența procesul 
tehnologic. La această de
fecțiune, remediată în mai 
puțin de o oră, au fostpre- 
zenți George Valea, secre
tarul organizației de partid, 
Ionel Hebedean, șeful sec
ției, și maistrul Ște
fan Roșu. Du'pa foarte 
scurt timp, de Ia interven
ție, fabrica a prins din noU 
Viață. (V. BELDIE, coresp.)

musețare din . această pri
măvară. Cei 120 de elevi 
din clasele a; VIII-a și a 
IX-a, însoțiți de prof. Lu
ciana Cornea, Maria Bis- 
căreanu, Aurora Popescu și 
Arpad Viski, au strîns res
turile vegetale, hîrtiile, 
pietrele, făcînd ordine și 
curățenie. S-au remarcat 
cu acest prilej îndeosebi 
elevii N. Cioară, A. Ra
dar, S. Șerban, A, Butna- 
ru, U. Petruș, P. Marz, 
R. Lăscăianu, N. Artan, I. 
Bînă, C. Gulea, E. Kovacs.. 
M. Kloss, D. Nimară,' R. 
Popescu și Ă. Anuțoiu. A 
fost o reușită acțiune 
educare cetățenească,
formare prin muncă și pen 
tru muncă. (T.Ț.)

l.M. PIUA

7000 TONE EXTRASE SUPLIMENTAR
Minerii de Ia Dîlja își depășesc și în această lună 

ritmic sarcinile de plan, cumulînd astfel de la înce
putul lunii o producție suplimentară de 1769 de tone. 
Plusul înregistrat de la începutul anului se ridică ia 
7000 tone de cărbune. La aceste realizări o contribu
ție, deosebită și-au adus-o minerii din brigăzile con
duse de Nicolae Toma, Valerian Maxim, Nicolae Coz- 
ma și Gheorghe Cercel din sectorul III, precum și mi
nerii din brigăzile conduse de Gheorghe Matei, Lu
dovic Varga, Anton Moldovan și Ioan Apetrej din 
sectorul I. De subliniat faptul că minerii din aceste 
brigăzi au depășit rimjc productivitatea muncii cu a- 
proximatîv o tonă pe. post, în timp ce brigada W' 
dusă de Gheorghe Matei înregistrează un plus de peste 

"3 tone pe post,*.. '.. .... X-
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♦ Pornind de la scri
sorile sosite la redacție: 
LIFTIERII REPARA, 
UNII LOCATARI DIS
TRUG, IAR ALȚII 
TRAG PONOASELE »

♦ Vă informăm.
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Liftierii repară, unii locatari distrug,. 
iar alții trag ponoasele!

Cîteva reclamații. ce 
ne-au fost adresate de unii 
locatari din blocuri cu 9 
sad 10 etaje, ne-au îndem
nat să verificăm pe teren 
situația ascehsoarelor e- 
xisterite în orașul Lupeni.

Pornim în raidul nos
tru însoțiți de electricie
nii Petrică Motoc și loan 
Iahoș, precum și de mais- 

- trul Maxim Avram — ulti
mul abia numit în funcția 
care-i - implică- responsabi
lități și pentru asigurarea 
funcționării ‘ ascensoarelor.

La blocul D 1 ascenso
rul nr. 1 are motorul ars, 
fiind la rebobinat la Vul
can. Cel de-al doilea func. 
țioriează. La blocul D 2 
funcționează' amîndouă 
lifturile. încep însă plîn- a V-a^liRul “fUncționea^ 
gerile însoțitorilor noștri - • • -
Concret: cu o zi în urmă 
au fost puse, becuri pentru 
Iluminatul cabinelor. Au 
dispărut după nici.:. 30 de 
minute. Asociația de lo
catari întîrzie, deși are o- 
bligația, să pună geam ar- ____ ____ ,
mat,; pentru a proteja becul IV-a aceeași problemă 
și .a, împiedica .furtul aceș- motorului ars,. în țimp ce 
iuia.

La blocul D 3, liftul nr.
1 funcționează, dar cel cu

nr. 2 nu funcționează din 
toamna anului 1983. Cau
za ? Lipsesc din dotarea a- 
telierului roțile de fricțiu
ne. Uzura acestei piese a 
determinat I.S.C.I.R. Si
biu să ridice autorizația 
de funcționare a liftului. 
Blocul D 4 ne dezvăluie o 
situație... incredibilă: 
tul nr. 1 nu funcționează cabine și la uși, sparte de

Asigurarea noilor 
capacități de producție

tul că eforturile liftierilor, 
de a asigura, în măsura 
posibilităților, funcționa
rea unor ascensoare, nu 
sînt susținute de înțele
gerea locatarilor și chiar a 
asociațiilor de locatari. 
La blocul A 3, deși s-a 
solicitat locatarilor, chiar 

. ' președintelui de bloc, să
fie înlocuite geamurile în

Pornind de la scrisorile sosite la redacție

DE 4 ANI ! din cauza gli- 
sierelor deplasate.

La blocul 200, în scara 

dar și de aici a fost subti
lizat becul. Și cînd te gîri- 
dești că sînt inutilizabile 
în alt loc, fiind de.„24 V ! 
Tot aici, ca și la scara a 
III-a, ;iu dispărut lacătele 
de pe ușile de la casa 
troley-ului. Lâ “ scara a 

i a

la scările I și II sîntpro
bleme cu roțile de fricți
une.

Regretabil este și fap-

(Urmare din pag. I)

partea b.o.b. în vederea 
întăririi climatului de 
responsabilitate, ■,' reținem 
că atit organizația de par
tid, cît și c.o.m. au dezbă- în 
tut cu exigență, în strîn- 
să legătură cu realizarea 
planului, diferite aspecte 
ale disciplinei muncii, mai 
ales în ceea ce privește continuare, 
folosirea timpului de lu
cru, și înfăptuirea măsu
rilor stabilite în adunarea 
oamenilor muncii pentru 
redresarea carierei. în ca
drul c.o.m. au fost sancți
onați, bunăoară, pentru im
plicarea lor insuficientă 
în soluționarea probleme
lor producției — cadrele 
tehnico-inginerești Ion 
Ionel, Radu Botez, Victor 
De Gaspero, Eliodor Mi- 
hăileanu, urmînd ca pen
tru aceleași neajunsuri, cei 
care sînt membri de par
tid să fie discutați și în 
adunarea organizației de 
bază. B.o.b., sindicatul 
inițiat, de .asemenea, 
bateri în colectivul 
muncă pe marginea 
abateri disciplinare.
fost hotărîte 
desfaceri de contracte de 
muncă, s-au luat chiar mă
suri în spiritul Decretului 
400 -- cazul Iui Doru Si
mina și Relu Obuf. Pentru 
diferite abateri au fost

au 
dez- 

de 
unor 

Au 
sancțiuni,

rupți, prezentînd un po
tențial pericol pentru cir
culația persoanelor. S-a 
și dispus, dealtfel, oprirea 
liftului, pornirea lui fiind 
permisă numai atunci cînd 
locatarii vor consimți re- 
parârea'stricăciunilor.

; Cu. o 
ritmică

: schimb ...... 
sibil să se asigure o bună 
funcționare a lifturilor din 

" orașul Lupeni. Sînt blocuri 
de 9 și 10 etaje în care 
locuiesc mulți oameni în 
vîrstă sau unii pe care 
starea sănătății îi -împie
dică să urce, Ta ‘ etajele 
superioare. Sînt însă, din 
nefericire, si..-, locatari cer- 1

aprovizionare mai 
a: pieselor de 
necesare, este po-

locatari sau de copiii a- 
cestorâ, liftierii nu , s-au 
ales decît cu promisiuni, tați cu- buna cuviință.1 ca> . 

se ' comportă în mod “ cu 
totul de neînțeles, distru- 
gînd ascensoarele, descomi- 
pletîndu-le,-de piese mai 

mult sau mai puțin vitale, 
seoțîndu-le din circuit. Cu 
ce drept ? Ceea ce am vă- 
zut la blocul'A 6, "și nu ■ 

.. numai acolo, acele urine 
’ ” ' ’ pot

“ î- 
că- 
be- 
de

oa- 
a-

Or; se știe, în lipsa gea
murilor circulația cu lif
turile este interzisă! Un 
alt aspect: la majoritatea 
blocurilor de pe strada 
Parîngului (la blocurile A) 
casetele de comandă (ex
terioare și interioare) ' sînt 

■ smulse, becurile se fură 
, imediat după , completare.
Lâ blocul A 5, în scara I, 
cabină liftului’este “ dis
trusă, se fură, mereu .be
cul Cu dulie cu tot ! Ceea 
ce am văzut însă la scara 
I a blocului A 6 întrece 
orice închipuire, frizînd 
absurdul: lipseau butoa
nele de comandă, ușa era 
ruptă, iar cabina arăta ca 
după cel mai pustiitor cu
tremur: pereții sparți,

ale vandalismului,, nu 
să aparțină decît unor 
responsabili, unor inși 
re nu au dreptul să 
neficieze de condițiile 
confort destinate unor 
meni - civilizați. Peiîtru 

. ceasta însă, ceilalți loca
tari, oamenii adevărați, 
opinia publică, trebuie să-și 
spUnă cu hotărîre cuvîntul!

Alexandru TĂTAR

(Urmare din pag. 1) . cinilor. S-a întronat un 
climat bun de muncă, res
ponsabilitate față de .lu
crările; de revizii și repa
rații, față de funcționarea 
continuă a Utilajelor, a 
fluxului de transport. Pen
tru perioada următoare, 
avem un program de creș-

— Despre calitatea 
cărbunelui, dacă vreți 
să ne spuneți cîteva cu
vinte...

— Sîntem.. încă departe 
. de a fi mulțumiți. în luna 
februarie calitatea căr
bunelui extras s-a îmbu- tore a siguranței. în exploa- 
nătățit cu 1,5 puncte, fa- tarea stațiilor de eom-
ță de luna ianuarie. Dar presoare, mașinilor de ex-
sîntem încă sub posibili- fracție, a stațiilor TRAFO,. 
tăți. Rezultatele nu sînt 
pe măsura eforturilor de
puse. Pentru că, la noi, ju
mătate din producția mi
nei este extrasă cu ajuto
rul complexelor mecani-

, za te, unde posibilitățile 
de alegere a sterilului sînt 
reduse, vom căuta să in
sistăm pe .aspectul cali
tății în cazul lucrărilor de 
pregătire în* cărbune și al 
abatajelor cameră. Șîritem 
eonștienți.. că,... încadrarea 
în indicii de calitate este 
o rezervă importantă a 
creșterii eficienței) muncii 
noastre și vom depune, 
în continuare, eforturi stă
ruitoare pentru ' ’ 
tățirea' calității 
lui cocsif icabil 
Uricăni.

— Exploatarea cu com
plexe Impune neapărat 
o bună* asistență tehni-

• C&». ---------
■■ — Partea electromeca- tru transportul cu benzi 
nică de lă mina noastră Disciplină; sub toate '■' 
își aduce o contribuție e- 
sențială în realizarea sar-

îmbună- 
cărbune- 
extras la

care va determina un plus 
de eficiență întregii actit. 
vități economice.............—

— Am dori să eviden* 
țiați cîteva' -colective 

“friintașe"'#!» minei.. ■
Cînd ne facem pla

nul, ar trebui evidențiat 
tot colectivul. în. mod deo
sebit, la rezultatele bune • • 
au contribuit sectoarele 
II A, III, I și IV — in- - 
vestiți!; precym și sectorul ei 
de transport care are un 
aport deosebit în „lupta" > 
pentru extragerea și trans- ■ 
portul producției.

— Fără îndoială, 
există și necazuri...

— Unul dintre cele 
mari, lipsa covoarelor 
cauciuc, l-am rezolvat

mfti

Una dintre unitățile 
cu bune rezultate ale 
cooperativei - „Unirea" 
Petroșani este și atelie
rul de * Croitorie mixtă 
nr. 86, deschis Ia Parte
rul blocului IA' din 
zona noului centru ci
vic al Petroșaniului. 
In imagine șeful unită
ții Vasile Ungur și blă- 
nartil Titinel Burlibâșa, 
consultîndu-secu pri
vire la confecționarea 
unei scurte' de blană.
Foto: Șt. NEMECSEK

Renașterea 
unui fost

(Urmare din pagina 1)

șantier

sancționați doar în ulti
ma săptămînă 15 persoanei 
E mult, e puțin ? Impor
tant e cu ce efect 1 Facem 
precizarea pentru că o, sea
mă de neajunsuri criticate 

adunarea oamenilor 
muncii privind folosirea 
timpului de lucru, a mași
nilor, plimbările în timpul 
programului, persistă 

înseamnă 
nici controlul din 
personalului tehnic 
„pe fază", sau, se 
un control exigent 
pra celor puși să 
leze... Este o situație față 
de care organizația de 
partid trebuie să dovedeas
că o exigență sporită, să 
tragă al răspundere mai sabilă, disciplină din par- 
operativ membrii de par- tea întregului colectiv.

in 
că 

partea 
nu e 

impune 
și asu- 
contro-

OPmâ

I 
I 1
I■

IERI, la Consiliul mu
nicipal al sindicatelor au 
fost înmînate legitima
țiile pe anul 1984—1985 
pentru membrii echipe
lor de control al oameni
lor . muncii. Cu ocazia lu
minării, s-a făcut și ins
truirea membrilor aces
tor echipe nou alese în 
adunările grupelor sin
dicale din întreprinderi 
și instituții. Instruirea

care nu se implică cu 
toată responsabilitatea în 
efortul redresării. Or, Va
sile Corbu, Ilie Lulă, Mi
hai Iacobuță,' Mircea Pro- 
danciuc, Dragoș Asandei 
sînt tocmai saemenea ' 
xemple, de oameni ■■ \ 
deși au fost atenționați, 
se achită de sarcini ■ 
măsura cerințelor ce Ie 
cumbă calitatea lor 
membri ai partidului.

Așadar, . reorganizarea e 
bună; eă prezintă o șansă 
de redresare. Dar, certi
tudinea redresării obligă la 
mai mult ; la strădanii 
susținute, coordonare ju
dicioasă, muncă respon-

. e-
care 

nu 
pe 
în
de

sîntem hotărîți să recupe
răm restanțele și să fa
cem totul pentru realizarea 
sarcinilor de plan care ne 

pe conform programului revin". ;... ; —
de' lucru. Remarcăm preo- , O problemă grea cu care 

podărire a materialelor. La 
j • ■’ •
află recipienți reparați pen
tru mortar, ciment și mo
zaic. Avînd un volum de 
turnări mai mic, betoane- 
le sînt dirijate 
către cofraje, »,

O activitate 
pulsează lingă 
noului bloc 106. . . ... . ,,,,
mul.bloc al viițpnilui car
tier „Minerul". Sub” diri
jarea maistrului Constan
tin Tomșa, elevația a prins 
contur. Excavatoristul. Ion 
VlădbiU a început 
Iarba terenului, din 
blocului 36. între

Kornarnițki, turnarea be
tonului în cofraje va înce-

cupările . pentru buna goș- se confruntă constructorii 
podărire a materialelor. La -7 lipsa carburanților — 
toate punctele de lucru se este rezolvată prin folo

sirea rațională a • utilaje
lor. Constructorii * dau 
atenția cuvenită și econo
misirii energiei electrice. 
Electricianul șantierului, 
Ene Costache, cel ce răs
punde și de buna gospo
dărire a energiei electri
ce, supraveghează exigent 
funcționarea fiecărei ■ ma
carale, a fiecărei - mașini 
care este acționată electric. 
Dacă nu au de lucru, ime
diat sînt decuplate maca
ralele și convertizoarele de 
sudură. Iar rezultatele 
hu întîrzie să se arate. Din 
datele pe care ni Ie-a 
la dispoziție C ’ 
pescu, .mecanicul șef 
șantierului, aflăm că în 
luna ianuarie și februarie 
s-au economisit 11 000 kWh 
energie electrică în com
parație cu cotă, alocată. ' .

4 Pe șantierul din Petri- 
la am întîlnit constructori 
harnici, care demonstrea
ză prin fapte că știu să 
învingă dificultățile și sînt 
hotărîți să-și realizeze e- 
xemplar sarcinile care 
le-au fost încredințate.

prin bene

intensă 
temelia

Este pri-

nive- 
fața 

. ____ ....... ...... blocu
rile 106 și 36, unbuldozer 
eliberează amplasamentul 
viitorului bloc 109. în an- 
.samblul „Măgura", unde 
prinde contur primul bloc 
cu apartamente proprie
tate personală, lucrările, de 
asemenea, se desfășoară 
din plin. „Ritmul de lucru 
în lunile ianuarie și fe
bruarie — ne spune șeful 
de șantier — a fost mai 
scăzut. Au lucrat mai ales 
zidarii și zugravii în spa- 
._______  ’ " ( tur
nat și betoane. Acum

' ] țiile interioare. S-au

s-a desfășurat cu con
cursul reprezentanților or
ganelor de stat și orga
nelor sanitare.

„TRENUL PRIETE
NIEI". între 1—14 mar
tie a avut loc excursia 
organizată de O.J.T» pe 
ruta Kiev — Leningrad 
— Moscova. La „Trenul 
prieteniei" au luat parte 
și 40 de turiști din Valea 
jiului.

MATERIAL DENDRO- 
FLORICOL. Pentru ac- ; 
țiunea plantărilor din
primăvara acestui an,
compartimentul de spe

cialitate al I.G.C.L. a a- 
sigurat din serele din ța
ră și din resurse locale 
5000 puieți de arbori de 
diferite specii, 30 000 de 
fire arbuști pentru gard 
viu, 20 000 trandafiri pi
tici și. aproximativ 1,5 
milioane răsaduri de flori. 
Plantarea arborilor a și 
început în toate locali
tățile municipiului.

LA STRAJA se des
fășoară astăzi și mîine 
ediția a XVII-a a Cupei 
„Minerul" Lupeni la schi. 
Sînt invitați să partici
pe toți iubitorii sportu-

pus
Cristian Po- 

al

rilor hibernale din Valea 
Jiului.

BOGATĂ ACTIVITA
TE ȘAHISTÂ. Două-con
cursuri de șah au fost 
organizate în acest an de 
A.S. „Preparatorul" Lu- 
peni la Casa pensionari
lor din localitate. Primul 
concurs, dotat cu cupa 
„Lupeni ’29", a fost cîș- 
tigat de Nicolae Mesaroș, 
urmat de Mihai Ungurea- 
nu și Ion Panait, toți 
muncitori. La al doilea 
concurs, organizat în sis
tem eliminator, au luat 
parte 24 de participanți,

mai, 
de

, __ _ r.. _ . cu
sprijinul C.M.V.J. Mai a-, 
vem probleme cu piesele 
de schimb pentru trans
portorul TR 3, motoare pen-

pectele nu este chiar lâ 
Înălțimea exigențelor; ne 

_ mai ’ produce destule ne
cazuri, dar stă în puterea ' 
colectivului nostru, a ’ or
ganizațiilor de' partid, sin- ' 
dicat și U.T.C., ca,' prin ; 
forme și mijloace specifi
ce, să înlăture deficiențe- \ 
le din acest delicat dome
niu.

Avem un colectiv des
toinic, stabil, oameni cu 
multă experiență care sînt ' 
hotărîți să nu precupețeas- ' 
că nici un efort pentru a 
răspunde prin fapte che- , 
mării partidului de a da 
țării cît mai mult cărbu
ne. 3 ț ' < 5: ; 2:'?

Salvatori de viață
Rîndurile donatori

lor onorifici de sînge 
din Valea Jiului, ale a- 
cestor veritabili salva- 
to’ri de viață, au sporit 
în ziua de 14 martie a.c. 
cu încă 26 de persoane, 
în ziua menționată, 26 
mineri de la mina Lu
peni s-au prezentat la 
Laboratorul de recolta
re și conservare a sîn- 

, gelul din Petroșani, do- 
nîrid sînge pentru sal
varea vieții tovarășului 
lor de muncă, Gheorghe 
Pricob. Cîteva nume din 
acest numeros grup de 
înaltă omenie : Gheor
ghe Cordoman, Petru 
Schel, Victor Mânu, Mi
hai Hîrșan, Gligor Țur- 
caș, Gheorghe Iliuță, 
Vasile Cristian și alții 
19. (T.Ț.) i

fiind cîștigat de Petre 
Predescu. urmat de Mihai 
Ungureanu și George 
Leah. Cîșțigătorilor li 
s-au oferit premii în o- 
biecte și diplome. De 
curînd, a început, un nou 
concurs contînd pentru 
optimile de finală din ca
drul campionatului 
publican individual, 
liu Peter, Lupeni).

Rubrică realizată 
Dan STEJARU
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AL DOILEA
ișî agață picăturileu

înspre bătături, 
prinde colo, Jos - 
scurs din vechi picturi, 
vuiet munca schimbă firi

[., se bucură de o 
atenție deosebită; aici s-a 
amenajat .un club, dotat 
cu televizor, aparat de ra
dio, bibliotecă' volantă, jo-

dar acest for democratic 
se confundă doar cu pre
zența ■ sau absența pre-

trebuie înțeleși și sprijiniți !
Cu respectul pe care îl 

manifestăm față de boga
tele tradiții ale activității 
poîitico-ideologice, culțtri:,, 
rat-ârtisitice și educative, 

nei' pafbșeni, ne-am adre
sat secretarului' cpinit'etu- 
luf de ’ partid Alexandru 
BUceâ,' rugîndu-l să . evi- critice-în-tîlnite în -predue- 
dențieze împlinirile, dar și ție. Căminul de nefaini- 
earențele stilului de muncă Miști, deși proprietate a 
al Consiliului de educație I.C.M M, 1 ■ ' " ” "
politică și cultură 5sociâ- -*—r!~ 
listă, organ cd ăcțipnează 
sub îndrumarea și contro
lul puternicei organizații 
de-partid a minei. .

Țin să precizez că . 
majoritatea manifestărilor 
politicd-ideologice, cultu
rale-și e artistice sînt orga
nizate >în colaborare cu or
ganizațiile de tineret, a 
sindicatului și a femeilor, 
asigurîndUrse în. acest fel 
o participare _ numeroasă 
a oamenilor muneii, va
rietate și calitate deosebi
tă. Acțiunile desfășurate 
L. ...L." 1 "
cele găzduite de < asa ' de 
odihnă . ' din CăpriȘoal'!1, 
unde am organizat ș săr
bătorirea zilelor brigadie- . 
rului, brigăzii, maistrului, 
schimburilor, ăj i,^’-^.'1. 
care au ieșit lâ‘ pensie, ba
lul minerilor etc., 'prilej _ __
de petrecere plăcută a încadrați la ParOșeni.

prezența în mijlocul mi
nerilor, la toate manifes
tările artistice; brigada 
artistică
mitru Saghin, figurant

desfășurate la nivelul mi- • topo) oferă lunar, pe schim- 
’ ......... ' buri, în sala de apel, pri

lejul de a satiriza, cu ver
vă și finalitate, aspectele

la mină s-au împletit cu curi etc. Tinerii nefamiliști
, j ■ ja gjn.ț, atjesea jnvjtați în .ex

clusivitate .. ai Clubului ti- 
: neretului s din - Vulcan. ? ; în 

. rest însă, , am întllnit 
maistrului, doar..., intenții frumoase., 

minerilor Se spune că unii coriști 
< " din forihațiă clubului mun

citoresc din Vulcan ar fi
__  __ . ..... La 

fel se petrec lucrurile și 
- cu.________ ' ...L.'' ’* -- -
acreditat ideea, • susținută 
mai ales ,de 1 președintele 
sindicatului' ; Constantin 
Matei, constituirii urnii tă-

timpului liber, împreună 
cu- farniliife, -întriun» . ca
dru natural mirific.»

Stăruim asupra dome
niului culturăl-artistic, îri- 
trucîț în pofida succeselor ____  , . .. . ..
de odinioară,în această raf, dat fiind că numai în 
perioadă se manifestă un 
sensibil recul, în ceea ce 
privește numărul fcirmați- 
ilor artistice, calitatea pre
zenței lor pe scenele Festi
valului național „Gîntareâ 
României", selecția și de- 
săvîrșirea pregătirii artiș- 
tilor amatori. Formația de 
muzică ușoară, condusă de 
Casian Oprescu, debitant ... __ , .. ..
Ia ; aeraj, își face simțită documentele sîrit la dînsul,’'

artistice;
i (instructor Du- -ședintelui? Stilul de mun

că, pe alocuri formalist, 
Iasă, loc unor situații incre
dibile — spre exemplu, în 
consiliu. figurează încă un... 
membru decedat, de-' mai 

■multe luni. încercînd o < 
concluzie asupra activi- . 
lății, evidențiem numărul ’ 
mie de formații și artiști % 
amatori, dar remarcăm 

-totuși preocupări merite- . 
rii. din partea, ;; organizației •• 
de femei. comunicate de 
președinta comisiei. Ana 
Anghel;

— Ne-am propus și am 
reușit să realizăm o serie 
de-acțiuni menite să con
tribuie la ridicarea ■1 șta
chetei exigențelor în pro
ducție, Am vrea să punem 
în scenă piesa de teatru 1 
„Undeva, o lumină", de 
Doru Motoc, dar actorul*’ 
profesionist NicOlae •' Gher- 
ghe, deși ne-a promis spri
jinul, nu ne-a onorat cu 
prezența» “, Entuziaști exis- ’ 
tă, trebuie. însă Înțeleși șî 

. ; sprijiniți. Spre exemplu, 
un tînăr electrolăcătuș 
Jean Ciontoiu mă întrea- 
bă adesea, cînd vom înce
pe repetițiile la teatru...

Entuziaști există deci. 
Colectivul minei Paroșeni,

*

i,i;- cu un efectiv de circa 1900 ?
cu fanfara minerilor. S-a ' oameni ai muncii, merită J 

să trăiască o bogată viață 
spirituală, realizată cu for
țele proprii. Pentru aceasta

anul trecut s-au cumpărat 
instrumente și sofisticate 
stații electronice în valoa
re de ,100 000 lei.'', ' 
' Intenția noastră de a a-' 
naliza activitatea . Consi
liului de educație politică 
și cultură socialistă a eșu
at banal; președintele 
consiliului, scuză întîlni- 
tă des, era' în concediu,

SON E T
Ei bat cu sfredelul în trup 
de munte scos din amorțiri 
atîtea cupe prind și rup 
cărbunii prinși între mocniri.

Atîta aur neguros i i
se zbate 
culoarea 
sublimul

De
și flori din inimi tot răsar; 
noblețea asprei lor porniri 
n-are măsură pe cîntar.
E-acel încumet temerar 
de-a-ntoarce timpul la hotar

loan Dan BÂLAN

Noaptea 
frunzișul soarbe

■ culorile din 
crengile albe ...l < 
scrijelează desene incerte 
în timp ce norii

de ploaie
lună de visele celor care dorm 

pînă mîine.

Armina

CEAS DE TAINA
Pe gura știrbă a lunii 
Vin stele în ceas de taină 
S-alunge teama de cuvinte
Din casa mea de frunze. 
Suspendat, un deget 

de tăcere.

RALU |

■ t
\

V
i

V

împovărat de-un semn
de, întrebare,

Mi-arată drumul
prin timp.

" v- Lena POTOR

REPERE 
la sfîrșit 

de slptămînă
■ Astăzi după-amiază,

. ; Casa de cultură a sindica
telor din reședința noas
tră de municipiu și clu- ' 
bul muncitoresc din Lo- ’ 
nea vor fi gazde primi
toare pentru elevii licee- 
Jor. industriale din Petro
șani și, respectiv, Petrila; • 
de asemenea, la - clubul . 
din Petrila „beneficiari" 
de aceeași vîrstă sînt aș
teptați la concursul pe te
ma „File de istorie" și la 
spectacolul de muzică u- 
șoară (ora 17). ' ”

Muzica și dansul vor 
constitui prilejuri plăcu
te de reîntîlnire și la clu
burile din' Uricani, Vul
can și Lupeni. ' -

+ Spicuim în continua
re din agenda manifestă? 
rilor de duminică :; dimi- . 
neăță de basm „Tolba cu 
povești", : la biblioteca 
Casei de cultură, ai , .cărei;.;» 
invitați sînt pionierii și 
școlarii Școlii generale nr<; 
1 -din Petroșani (11); con
vert de promenadă al fan
farei 1 mineril.or-.din;; .Vuî? . 
can (14,30); . Spectacolul 
artiștilor amatori din ' Pe- ' 
trila la 
miliști 
miniere
seara

Ț;

..•> ș r ■
Versurile aparțin condeierilor cenaclurilor litera-

. re „Venus" — Petrila. „Orfeu"— Vulcan și „Mesa-i 
l gerul“ — Petroșani. ’

țeic prvpiii. f.vunu <*vcctav«.i .’ 
calitatea actului cultural-ar- ț
tisțic trebuie să sporească, 
dialogul creatori-beneficiari 
ai' manifestărilor de acest 
gen să se permanentizeze. 
Revirimentul și reînnoda- 

- rea ’ firului tradiției vor 
fi posibile numai prin 
angrenarea - la această 
sarcină obștească a unor 
oameni de inițiativă, do
tați artististic. - ..

Ion VULPE

Reverberații
< VASII.E ZAHARIA, 

Petroșani. Din păcate, ori- 
cît de înălțător ar fi sen
timentul care v-a determi
nat să apucați condeiul, 
versurile dv. nu întrunesc 
condiția publicării. încăr
cătura . emoțională . trebu
ie susținută, de mijloace 
artistice specifice liricii.’ '■

+ FELICIA COTlRLEA, 
Petroșani, Primul , sfat ! 
Deocamdată, încercați să 
stăpîniți regulile grama
ticii. Oare un elev de 
clasa a VUI-a mai scrie : 
„ma impresionat" sau „ami 
îmbogăți cultura (71) lite
rară" 7

căminul de ‘ nefa- 
ai întreprinderii, 
omonime' (15) șî 

cultural-diștractivă, 
prevăzută cu concursuri, 
jocuri distractive, recita
luri de poezie, găzduită de 
toate lăcașurile culturale; 
orășenești, (Sever . NOIAN),

'j;

I .

speran- 
scriitorul 
Ionașcu.

lălăit, căci, focul este su
fletul oricărei lilmini și e- 
ricare foc se înveșmîntea- 
ză de lumină", Acțiunea 
umană se desfășoară- sub
. ele trei valori înțelese în 
unitate: frumosul, âdev'ă-

oniul, 
frumoâ- ș 
morală, ’

Dansatorii din........ .. ............. . Uricani pun în valoare repertoriul 
coregrafic tradițional al Văii Jiului.

Foto: Ștefan NEMECSEK

Un nou film 
,. despre Vale
Televiziunea română

și-a. propus recent să rea
lizeze ’ un film despre mi
neri, cu acțiune în Valea 
.Jiului, după '' scenariul 

, „Credit pentru o 
ță", semnat de 
Dumitru Dem 
Regia aparține 
lUi Constantin Dicu, ro
lurile principale , urmînd 
să fie interpretate de ac
tori ai teatrelor din Bucu
rești, Brașov, Craiovâ -și 
Petroșani. „Logodnicii din 
cîmpia soarelui" s-a numit 
scenariul; radiofonic, a- 
parținînd aceluiași scriitor, 
care , a fost prezentat, în 
două sîmbete. consecutive, 
la radio, de actorii -Teatru
lui Național, din Craiova, 
în . c u r î n d, de 
sub teascurile „tipografi
ei bucureștene „30 De
cembrie", va ieși .volumul 
„Reportaj , din mină", prin 
care Editura „Cartea Ro
mânească" propune citi
torilor un cronicar al co
tidianului Văii Jiului,’Du
mitru Dem Ionașcu. (I.V.)

#0 prenume pentru fiul sau fiica dumneavoastră
Efinuța, Frosa, Elefteria, Remus, Virgiliu, Gelu etc. 

' fetele Mai nou însă, cu deosebire
în Valea noastră, numele 
copiilor au un repertoriu 
preferențial, în funcție de 
breasla părinților. Un 
xemplu concret, 
maistrului Mitică 
ale inginerilor Ion 
și Gheorghe 
toți de la U.F.E.T. 
șani, se numesc 
un alt specialist forestier, 
tînărul inginer Gheorghe 
Soare a aies pentru fata 
sa numele zeiței antice a 
vînătorii și pădurii, Diana. 
Procesul lingvistic are te-

Sentimentul de demni
tate națională, atît de pie- etc.), multe dintre 
nar afirmat în zilele noas
tre, implică mutații struc
turale diacronice în conș - 
tiință, în obiceiuri, ba chiar 
în onomastica oamenilor, 
în astfel de 
mopolitismul, 
față de 
străine nu 
te, mai mult 
nismul verbal", adică lim
ba unui popor, este în sta
re să fabrice noțiuni pen
tru noile realități. Apropo produc nume de 
de onomastică. Au dispă
rut fără urme prenume 
feminine poposite tempo
rar de pe alte latitudini,

condiții, cos- 
slugărnicia 

modele 
sînt tolera- 
chiar, „orga-

de astăzi răspund la ape
lativele pur românești
Luminița, Crenguța, Brîn- 
dușa, Liliana, Panseluța,
Margareta, Crina, Steluța, 
rodite în fertilul sol româ
nesc. Mai conservatoare, 
prenumele masculine ce
dează greu, totuși întîlnim 
adesea nume precum emi
nescianul Călin, 
Drăgostin, Crinu, 
Mugurel și altele

--- -
personalități dace, 
și românești;

Norocel,
Izvorul, 

care re- 
eroi și 
romane 

_____,Decebal 
(Burebista , nu e considerat 
poetic), Traian, Romulus,

e-
Fiicele 
Nedov, 

Dura 
Tudorache,

Petro- 
Codruța,

meiuri sociale, tinzînd deci 
să elimine numele străine 
ori legate de legendele bi
blice, va ilustra, nu peste 
multă vreme, universul spi
ritual curat românesc și 
de acum deja laicizat.

.Sever NOIAN

P.S. Există totuși ridi
cole abateri de la regulă. 
Astfel, un fiu de țărani 
jîeni, care e „scris" în cer
tificatul de naștere Gbeor- 
ghe, se dă drept Jimmy. 
Fasoane „la modă', a zis 
un bătriu consătean de al 
Său. . .. '■

IX. Cu funcție de _ 
termezzo" înțre concepe
rea frumosului din prima 
perioadă a Greciei antice 
și cea de-a doua, clasică și 
strălucitoare, cunoscută 
îndeosebi sub numele de
„perioada lui Perlele" se 
cade, a se sublinia; de la 
un; nivel' de . maximă - ge
neralizare, cîteva defer- . 
minante ale perspectivei 
din care frumosul a fost 
privit atUnci și continuă 
pînă acum. O primă ima
gine, care se degajă ' din 
viziunea asupra lumii și, 
firește,’ asupra frumosului 
a grecilor antici este di
mensiunea rațională. Ceea 
ce nu este rațional nu este 
frumos, nu este moral și 
nici nu poate exista. Lu
mea, „cosmos“-ui poartă 
sigiliul rațiunii. „Fericite 
timpurile — scrie G. Lu- 
kacs în Teoria romanu
lui, încercînd o caracteri
zare a acestei epoci — 
pentru care cerul 
înstelat este harta căilor 
bătute și cea a căilor de 
bătut; Vremuri, ale căror 
drumuri' sînt luminate de 
stele.- Totul este pentru 
ele nou și totuși bine cu
noscut, aventuros și to
tuși domeniu bine posedat. 
Lumea este vastă și totuși 
întocmai ca propria locu- 

căci focul care arde 
suflet este de aceeași 

univer-

ință, 
în 
natură, cu stelele, 
sul și eul. lumina, și focul 
se deosebesc net, și totuși 
nv se înstrăinează nici
când definitiv unul de <’,e-

1

rlil "și ’ binele1; iar 
în această lume 
să, rațională - și 
nu poate să se simtă de- 
cît la sine acasă. Acestea 
Sînt forma și modul de 
viață, pe care grecii au ți
nut să ni le prezinte ca 
model. Totuși, desfășura- * 
rea istorică de atunci și 
pînă în prezent a infirmat 
în real această imagine și 
a plasat-o în domeniul i- 
dealului, societatea noas
tră, bizuindu-se pe o filo
zofie dialectică, recuperea
ză imaginea astfel: omul, 
pentru a nu se înstrăina 
de esența sa umană, tre- _ 
buie să se realizeze ca 
proces întru frumos’, ade
văr și bine. Perspectiva 
aceasta rațională face ca 
frumosul să fie definit, în- 
tîi, ca fiind coresponden- • 
ța justă a’ părților ' între ' 
ele și cu întregul și, în a! 
doilea rînd, ca fiind stră" ‘ 
baterea realului de splen
doarea idealului, a „multi
plului" de către „unul', 
Aceste două definiții, de-a 
lungul istoriei, au alter
nat (ca opuse) sau au co-

’ existat. Kepler spunea : 
„Geometria este archety- 1 
pus pulchritudinis mundi", 
traducînd, generalizat: „ma
tematica este imaginea o- 
riginară a frumuseții lu
mii"; Heisenberg conside
ra proprie epocii noastre 
prima definiție, definiție 
gîndită extins de la artă 
la toate actele și produse' 
le umane. Această rațio
nală corespondență a păr
ților între ele și cu între
gul este, „măsura de aur" 
concretă, pe care Pitago- 
ra a descoperit-o pentru 
omul de oriunde și orieînd.

Dumitru VELEA
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Acțiuni in favoarea păcii, 
pentru dezarmare

LISABONA 16 (Ager- 
pres)« — La Lisabona -â 
fost creată organizația an
tirăzboinică „Ziariștii pen
tru- pace, împotriva războ
iului termonuclear*, care 
își va concentra eforturile 
în direcția intensificării 
luptei pentru pace, împo- 

cursei 
primul 

nucleare, 
dezar-

tr-un mesaj transmis fo
rumului general-european 
din capitala suedeză de 
către Comitetul interna
țional al Sindicatelor pen
tru pace și dezarmare (așa- 
numitul „Comitet de 
Dublin").

la

Prezente românești
ATENA 16 (Agerpres). — 

Ansamblul flocloric 
gurelul", al Uzinelor
lectroputere** din Craiova, 
a susținut o serie de spec
tacole la Messini și Atena. 
Mii de spectatori au a- 
plaudat îndelung, mesa
gerii cîntecului și dansului 
românesc bucurîndu-se de 
aprecieri elogioase.

trîva escaladării 
înarmărilor și, în 
rînd, a celor i 
pentru înfăptuirea 
măriti promovarea și con
solidarea destinderii in
ternaționale.

★ Ț
STOCKHOLM 16 (Ager

pres). — „Sperăm că par- 
ticipanții la Conferința de 
la Stockholm pentru 
suri de încredere și 
securitate și pentru 
zarmare vor elabora 
suri care să deschidă calea 
spre restabilirea și întări
rea climatuiuî de încre
dere și înțelegere reci
procă pe continent și care 
să contribuie Ia reducerea 
pericolu ui de confrunta
re nucleară. Aceste mă- 
suri sînt așteptate de oa- 
meniîj muncii din întrea
ga lume" — se arată în-

rnă- 
de 

de- 
mă_-

BRUXELLES 16 (Ager- 
pres). —- Pregătirile pen
tru' desfășurarea de rache
te nucleare americane cu 
rază medie de acțiune ta 
Belgia continuă, dar „sem
nalul" de trecere efectivă 
la instalarea lor nu a fost 
încă dat, a declarat mi
nistrul afacerilor externe 
al acestei țări, Leo Tin- 
demans, informează 
ția France Presse.

Intr-un interviu
difuzat, Tindetnans a 
levat că guvernul său „Tre
buie să facă încă o anali
ză a situației", înainte de 
a lua o hotărâre in legătu
ră cu aceasta.

După cum se știe, pe te
ritoriul Belgiei urmează să 
fie amplasate, începînd din 
1985, 48 rachete america
ne de tip „Cruise'*.

agen-

radio-
re-

Sitilația din Liban
BEIRUT 16 (Agerpres). 

— Comitetul militar cva- 
dripartit libanez, alcătuit 
din delegați ai forțelor fi
dele președintelui Amin 
Gemayel și ai milițiilor și- 
ite, druze și creștine, a e- 
xaminat toate problemele 
politice și de securitate în 
vederea definirii modalită
ților de aplicare a încetă
rii focului în capitală, s-a 
aflat din sursă militară li
baneză, potrivit agențiilor 
France Presse și M.E.N. 
Au fost discutate în prin
cipal modalitățile de sta
ționare a observatorilor pe, 
linia frontului și de de
zangajare a forțelor în zo
na muntoasă. Viitoarea 
ședință a comitetului va 
avea loc sînibătă, menți
onează agențiile.

Vineri, 16 martie, zi de târg în Petroșani. Piața 
agroalimentară mișună de sute de oameni veniți 
după cumpărături, iar în parcarea alăturată zeci de 
mașini — autoturisme proprietate personală, mijloace 
de transport în comun, autocamioane șa.m.d. La un 
control al agențiîor de circulație — constatări ulu
itoare. Să vezi și să nu

MERGEA... STIND
Pare un paradox, deși 

nu este. Autocamionul 
31 HD 5639, proprietatea 
I.J.T.L., aflat în parcarea 
amintită, mergea pur și 
simplu stînd, mai exact, 
motorul funcționa. De cînd? 
Precis de cînd a plecat șo
ferul, și asta se tatîniplase 
cu aproximativ o oră îna
inte de sosirea agențiîor 
de circulație. Carburantul, 
consumat în van timp de 
o oră și poate chiar mai 
bine, putea fi folosit în
alte scopuri, cine îl plă
tește? Și chiar dacă s-ar 
găsi cineva să îl plătească, 
de exemplu conducătorul 
auto (sau cel puțin așa ar 
fi firesc), cum poate să-și 
permită întreprinderea a- 
mintită o asemenea risi
pă ? Chiar așa de mult 
carburant aveți stimați to
varăși?!

U -iii

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Yeti, omul zăpc-
zîlor; Unirea: Tănase Sca
tiu, fj-H; Paringal: Stea- . 1M)O

<ta Hanwnra.
LONEA: Sfirșîtaî 19.20

«I. 19,50
ANTNOASA: Melodii

la CoStinești.
VULCAN: NW York, 20,45

NewjYoriț, I—H. 21,00
UHICANI: Femeia diș- 22,00

părută.

TV 22,15
13,30 Telex.
13,35 La sfirșit de sap- • 22,'ÎIO

tăaiînă (parțial co
lor).

Hi ,25 Creatorul și epoca 
sa (color).

16,45 Săptămuia 
că.

17,00 închiderea
inului.
Telejurnal 
color). 
Sport.
Teleenciclopedia.
Film serial:
„Jean Cfaristoph“.
Episodul 7 (cotor). 
Cascadorii rfetalui.
Melodii *83 (câtor).
Telejurnal. ȚsȚȚy 
Sport.
(partial color).
Antologia umorii-, 

lui românesc.
Seară de romanțe.

23,00 închiderea progra
mului.

peliti-
LOTO

progra-

(parțial

Numerele extrase
tragerea loto a excursi
ilor din 16 martie 1984 :

Extragerea 1: 74, 31,
88, 46, 11. 22, 3, 2, 77.

Extragerea a H-a: 13,
23, 40, 68, 8, 62, 17, 51,

Extragerea
9.

Fond total
1 735 643 lei,
500 000 report la
goria I și 42 556 lei re
port ia categoria a H-a.

I 
I
I

a IH-a : 56,

de câștiguri: 
: din care 

cate-

î 
I 
I

Dînșil sînt conducători 
auto; conducători auto pe 
care întrepriderile nu-t con
trolează unde se duc și 
ce fac. Și atunci cînd ai 
obrazul gros și nu-ți pasă 
de avutul obștesc, de ce 
să nu profiți de atitudi
nea, să nu mai spunem 
cura, a unor conducători 
auto fără... conducători e- 
xigenți? Autobuzul poartă 
numărul 31 HD 503 și este 
proprietatea I.T.A, Petro
șani și autoduba 31 BV 
2360, aparținînd șantieru
lui „Tunele C.F.R. Bra-, 
șov“ — fot Petroșani.

O concluzie generală pe 
care o prezentăm sub for
ma unei întrebări: dum
neavoastră, tovarăși con
ducători, instituțiile de 
care aparțin aceste auto
vehicule, ce părere aveți 
despre modul cum sînt 
folosiți carburanții, dar 
mașinile ? Am fi vrut, dar 
credeți că mat este nevoie, 
să vă spunem că așteptăm 
să ne comunicați și nouă 
măt urile pe care ie-ați luat 
împotriva conducătorilor 
auto indisci plin ați? Noi 
nu vă mai solicităm, pen
tru că sistem convinși că 

poate ° veți tace- 
după 
sala

tă verde cu autobuzul, cu 
autoduba, nu ea dumnea
voastră cu sacoșa sau cu 
plasa. Și asta, nu pentru că 
ar cumpăra cine știe ce 
cantități care să justifi
ce transportul cu ditamai 
autovehicule și, mai ales, 
de transport în comun.

crezi.

așteptîndu-și conducătorul 
auto, plecat după cumpă
rături. Cuminți și îir liniș
te, Ia locul lor în parcare 
așteptau conducătorii au
to, de asemenea, plecați 
după cumpărături și

autovehîcule, ca de exem
plu, ale C.M.V.J. (31 
3120 și 21 HD 4140), 
U.M.T.F. (21 HD 3463 
21 HD 572) și I.J.L.T.
HD 6849). Prea multă 
niște.

HD 
ale 

și 
(31 
11-

Sjlttt

MARFA O AȘTEPTAU 
BENEFICIARII, IAR 

MAȘINILE AȘTEPTAU 
ȘOFERII...

DUP A PĂTRUNJEI.
ȘI MORCOVI, CU 
AUTOBUZUL ȘI 

AUTODUBA
Ce să facem, cine 

merge ia târguieli 
morcovi, pătrunjel și

Un camion (21 HD 3086 
I.T.A.), încărcat cu măr
furi alimentare, pe care si
gur le așteptau benefici
arii. sta liniștit, cuminte, ea 
orice camion cumsecade.

★
Duminică, 18 martie ac„ 

au drept de circulație au
toturismele proprietate 
personală, înmatriculate, 
sub număr FARA SOȚ.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Btooutai circulație 
St Miliției municipintai 

Petroșam

Mica publicitate
PARINȚH felicită, ca 

ocazia împlinirii viratei 
de 16 ani, pe Constanța 
Oblea, „La muîți ani î“.

VÎND Dacia 1300. neri
dicată, I.DJJ.S„ Vulcan, 
Bulevardul Victoriei, bine 
I M, sc. V, ap. 72. Relații, 
zîlnfc, orele 18—20. (^W)

PIERDUT legitimație de 
pe

Petroșani. O declar nulă.
iiX" 'a;:(3B6)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Erosz 
Iosif, eliberată de LSI. Pa-

roșenî. O declar nulă, (mp)
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Petrie 
Ileana, eliberată de Între
prinderea de tricotaje Pe
troșani, O declar nulă. 
(388?,

BECE 8

bibliotecă (pertodioe) 
numele Goian Nicolae, e- 
liberată de Institutul 
mine Petroșani, O declar 
nulă. (381)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) pe nu
mele Gete Inii ana, elibera
tă de Institutul de mine

de

SOITA Irina, fiicele Boby, Tiția, ginerii Aurei și 
Lela, anunță cu profundă durere încetarea *din viață 
a celui care a fost soț, tată și socru

Ț ' ZGURA OPREA vț
Nu te vom uita niciodată. (389)

NEPOȚII Adriana și Mircea Popa, strănepoții Ho- 
rațiu și Ovidiu, aduc ultimul omagiu bunicului 
străbunicului

ZGURA OPREA
îi vom păstra o veșnică amintire. (387)E

Teodor Havrilinc, la primul .titlu balcanic Cupa Pionierul1* la handbal
La prima vedere, clubul 

sportiv „Jiul" Petroșani 
se. confundă, prin istoria 
sa îndelungată (fondat 
plia anul 1919), cu adu
lata lame a sportului-rege 
— 'fotbalul. Iată însă Că 
performanțele, excluzînd 
cîștigarea Cupei Români- 
ei la fotbal (1974), apar
țin cu prisosință .secțiilor 
de navomodelisfii și atle
tism. Secția de. aavusno- 
delism se constituie într-o 
adevărată navă amiral a 
modclismului românesc, 
prin impresionatul palma
res și buchetele de titluri 
și medalii obținute de fa
miliile reputaților tehni
cieni și sportivi Leontin 
Ciortan și Friederich Csa- 
szar, de alți tineri inițiali 
de ei. Cu puțini ani în 
urmă, mai precis de la ve
nirea antrenorului Ștefan 
Mihaly, în competițiile de 
semifond și fond, au în
ceput să fie luate în consi
derare de către specialiști 
numele unor alergători din 
Valea Jiului. La început a

acumfost Eugen Ionele, 
strălucește din plin —■ șl 
pe alte meridiane —•, stea
ua semifondistulul Petru 
Drăgoescu, student în a- 
nui II la I.M.P. De curînd, 
un alt nume urcă treptele 
consacrării în arena atle-

cros de la Felix. La 25 fe
bruarie, Teodor Havritiuc 
a reușit să se claseze pe 
locul IV în întrecerea na
țională, supărarea pentru 
că a ratat o medalie i-a 
fost „îndulcită" de antre
norii federali, prin ebnvo-

ATLETISM

ti că, este vorba de junio
rul Teodor Havritiuc. Fi
șa sa personală ne-o co
munică, lapidar, sing. 
Ioan Velica, președintele 
clubului.

—■ In secția de atletism 
Ia 30 de 
pe cate

gorii de vîrstă și sex. în 
Drăgoes-

activează 25 pînă 
spertivi, împărțiți

vreme ce Petru
cu batea recordul de sală 
la 1500 m și se detașa la 
concursul internațional de 
la Budapesta, colegul său 
mai' tînăr, încă elev (năs
cut la. 30 mai 1965) se an
trena de por în vederea 
campionatului național de

de 6000 m este ilustrată și 
de faptul că pe poziția a 
IV-a a fost înregistrat, cu 
timpul de 19*14,61”. un 
„specialist" ai .acestui loc.- 
Teodor Havriliuc. Aportul 
său a fost prețios deci, 
mai ales în întrecerea pe 
echipe, naționala noastră 
de Juniori, acumalînd 16 
puncte, fiind încununată 
cu titlul suprem. în acest 
fel, alergătorul din Vale 
are deja în panoplia cu

tn organizarea Casei 
pionierilor și șoimilor pa
triei, la Lupenj, s-a des
fășurat competiția de hand
bal — dotată cu „Cupa 
Pioniertil". Au participat 
echipajele reprezentative 
ale, școlilor generate din 
Lupeni.

CLASAMENT: fete: 1. 
Școala gen. nr. 2; 2. Școa-

la gen, nr... 3; 3, Școala 
gen, nr. 1. Băieți: 1. Școa
la gen. nr. 1; 2 Școala gen. 
nr. 3; 3. Scoală gen. nr.
2.

întrecerile s-au bucu
rat de bune condiții de 
desfășurare. în sala de 
sport a orașului.

Subredacția Ți .
,, CUTEZ ĂTORIV

careâ sa în Iotul pentru
Balcaniadă. trofee prinsa medalie de

Balcaniada de cros s-a 
desfășurat recent, în 
R.S.F. Iugoslavia. Repre
zentanții României au a- 
vut o comportare exce
lentă, adjudeeîndu-și ma
joritatea titlurilor, în con
secință le-a revenit locul descoperite, șlefuite 
I în clasamentul general 
pe națiuni. Vom 
stărui asupra probei juni
orilor, unde primele două 
locuri au revenit, de ase
menea, reprezentanților 
noștri Remus Răcășan și 
Ion lordache. Dominarea 
copioasă a acestei curse

c a m p i o n balcanic. 
„Se r i a“ Ionetfe ' —
Drăgoescu — Havriliuc, aș- 
teptînd să fie completată 
cu alți performeri, demon
strează-că are Valea ta
lente atletice; trebuie însă 

impuse în arena sportivă 
internă și internațională. 
E drept este vorba de o 
îndatorire migăloasă. Victo
riile de prestigiu dovedesc 
că acejiștă investiție de 
muncă și... răbdare meri
tă sprijinită.

Ion VULPE

<nsi£xa telex

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, Ioan DU BEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚĂ, Sbnion POP — redactor șef, Teodor .RUSU — redactor șef adj., 
Toma ȚAȚARCA,'

PARIS 16 (Agerpres). — 
în optimile de finală ale 
probei de dublu din ca
drul turneului internațio- 

i. naide tenis de la Mete .
(Franța), cuplul Florin Se- 
gărceatnu (România) 
Pablo Araya (Peru) a 
vins cu 6—3, 6—4 
chea argentiniana 
cesco și J.C. Yunis.

Alte rezultate: 
(S.U.A.), Pimek 
vadă) — Bougr 
Moretton (Franța) 
6—4; Crowley,
(S.U.A.) — Portes

PARIS 16 
Concursul 
feminin de 
la Avignon 
încheiat cu 
tiveî românce Raluca 
Bugner, clasată pe primul 
loc, la individual -compus 
cu 37,85 puncte. Pe locu
rile următoare s-au situat 
Valerie Legali (Franța) — 
37,80 puncte și Yumy Mor- 
dre (S.U.A.) — 37,60 punc
te.

In finalele pe apărate,
Raluca BUgner a ocupat ța), Turpin (S.U.A.) 6—4, 
locul întîi la bîrnă. 1 2—6, 6—2. ■ . ■

(Agerpres). — 
internațional 

gimnastică de 
(Franța) s-a 
victoria spor- 

Raluca în- 
pere- 

Fran-

Leach 
(Cehosto- 
(S.U.A.), 

. '.Bir®, . 
Ifewet 
(Fran-
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