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Sîmbătă, 5 mai, au con
tinuat, sub președinția to
varășului N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 

președintele Re- 
Româ- 
Consi-
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Inițiativele muncitorești în acțiune A

de cărbune
Intîmpinînd marea săr

bătoare de la 8 Mai — 
glorioasa aniversare a 
creării Partidului Comu
nist Român — minerii Văii 
Jiului, mobilizați plenar 
în bătălia pentru cît mai 
mult cărbune, raportea
ză rezultate deosebite.
£ Minerii de la Lonea, 

Petrila, Dîlja, Livezeni, 
Vulcan, Paroșeni, Lupeni 

i Uricani au trimis, în 
această lună preparatori
lor o cantitate suplimenta
ră de 5950 tone de cărbu
ne cocsificabil și energetic.
| Cea mai mare canti

tate de cărbune extras su
plimentar, 1874 tone, a 
fost obținută de minerii 
Paroșeniului. Un aport de
osebit la acest frumos suc
ces au avut minerii meca- 
canizatori din brigada lui 
Gavrilă Meszaroș, care zil
nic au obținut avansări de 
’ metri la o lungime a 
frontului de lucru de 80 
metri.

Astfel, minerii între
prinderilor amintite dau 
dovada înaltului lor de
votament față de în
treaga politică a parti- 

’ dului nostru, contri
buind d>n Plin la înde- 

ț plinirea sarcinii cu pro
fund caracter patrio
tic — cîștigarea inde
pendenței energetice a 

-țării.

Brigada înaltei 
productivități 

își afirmă neîntrerupt 
valoarea ei practică

Cu cele trei abataje 
pe care le conduce în 
sectorul IV al minei .Pe
trila, șeful de brigadă 
Ștefan Alba, miner spe
cialist, confirmă zi de 
zi că formația sa se a- 
flă înțr-o neîntreruptă 
întrecere cu timpul. Este 
o „brigadă ă înaltei pro
ductivități", poate sin
gura din Vale cu âcesț 
specific aparte al locului 
de muncă — tr -i abataje 
„în cascadă" — și prin
tre puținele care nu slă
besc preocuparea pentru 
depășirea constantă a 
productivității muncii.

— Criteriile inițiativei 
slut cunoscute de toți 
minerii din formația de 
lucru, ne-a spus recent 
brigadierul Ștefan Alba. 
Adică, știm cu 'toții că 

k.

la un nivel superior al 
productivității muncii nu 
ajungem fără un coefi
cient corespunzător 
utilizare a timpului 
lucru.

— Vă referiți la 
motivate11 ?
. Nu numai la aceste 
absențe. In brigada noas
tră putem spune că de 
mult timp nu se mai în
registrează nemotivate. 
M-am referit în primul 
rînd la acțiunile pentru 
reducerea „foilor de boa
lă" și la utilizarea Ia 
maxim a timpului de lu
cru. Șefii de schimb, cum 
sînt Ștefan Codrean.U, 
Ioan Erdos, Boyte Iuliu,

Ion MUSTAȚA

de 
de

Român, 
publicii Socialiste 
nia, președintele 
liului Național al Oameni-, 
lor Muncii, lucrările Ple
narei Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii din 
industrie, construcții, trans
porturi, circulația mărfu
rilor și finanțe.

La sosirea în sală, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat de . parti- 
cipanți cu multă căldură, 
cu îndelungi și puternice 
aplauze.

In cursul dimineții 
fost reluate lucrările 
plen.

In legătură cu probleme
le aflate pe ordinea de zi, 
au luat cuvîntul numeroși 
vorbitori.

Dezbaterile au prilejuit, 
în continuare, o analiză a- 
profundată, de înaltă exi
gență, a modului în care 
organele de conducere co
lectivă din ministere, cen
trale și întreprinderi ac
ționează pentru îndeplini
rea planului național unic 
de dezvoltare economico- 
socială a României pe a- 
nul 1984, pentru realizarea 
programelor prioritare pri
vind lărgirea bazei ener
getice și de materii prime 
a țării, pentru 
și generalizarea 
global în toate 
economice, pentru înfăp
tuirea obiectivelor stabili
te de Congresul al XII-lea 
și Conferința Națională ale

au 
în

extinderea 
acordului 
ramurile

partidului. In acest cadru, 
participanții la discuții, re- 
levînd rezultatele bune ob
ținute, cît și unele lipsuri 
manifestate, au prezentat 
acțiunile politice și tehni- 
co-organizatorice, între
prinse în vederea îndepli
nirii integrale a sarcinilor 
de plan pe 1984, an hotărî- 
tor pentru înfăptuirea ac
tualului cincinal.

In continuare, plenara 
Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii a adop
tat, în unanimitate, o Ho- 
tărîre-chemare care 
expresie voinței 
celor ce lucrează 
trie, construcții, 
turi, în domeniul 
ției mărfurilor și finanțe
lor de a ridica întreaga ac
tivitate la un nivel supe
rior de calitate și eficien
ță, de a realiza exemplar 
obiectivele de dezvoltare 
economico-socială a 
prevăzute pe acest an 
pe îritregul cincinal.

Primit cu deosebit entu
ziasm, cu cele mai alese 
sentimente de dragoste și 
stimă, a luat cuvîntul, îh 
încheierea lucrărilor, tova
rășul N I C O L A E 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului 
nostru a fost urmărită cu 
profund interes, cu depli
nă satisfacție și unanimă 
aprobare, fiind subliniată, 
în repetate rînduri. cu vii 
și îndelungi aplauze, cu 
urale și ovații.

S-a aclamat pentru Parti
dul Comunist Român, pen
tru secretarul său general, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

dă 
tuturor 

în indus- 
transpor- 

circula-

țării
Și

Această vibrantă mani
festare a pus pregnant în 
lumină unitatea de mono
lit a întregii noastre na
țiuni în jurul partidului, 
al secretarului său gene
ral, a reafirmat sentimen
tele de nețărmurită dra
goste, de înaltă prețuire și 
adîncă recunoștință ale 
tuturor cetățenilor țării fa
ță de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru , neobo
sita activitate pe care o 
desfășoară în slujba înflo
ririi României socialiste, 
spre binele și prosperitatea 
poporului român.

Puternic mobilizați de 
aprecierile și îndemnurile 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, participanții la 

• acest mare forum al de
mocrației noastre munci
torești, revoluționare, au 
dat glas hotărîrii milioane
lor de oameni ai muncii 
de a transpune neabătut 
în viață indicațiile și o- 
rientările secretarului ge
neral al partidului, de a 
acționa cu dăruire și ab
negație pentru progresul 
neîntrerupt al economiei 
naționale, pentru propăși
rea continuă a patriei so
cialiste. pentru ridicarea 
permanentă a bunăstării 
materiale și spirituale a 
întregului popor. S-a dat 
astfel glas angajamentului 
patriotic de a cinsti cu noi 
și înălțătoare fapte 
muncă, cu împliniri 
mai rodnice, cele 
evenimente de seamă 
acestui an — a 40-a
versare a eliberării patriei 
și Congresul al XIII-Iea al 
Partidului Comunist Ro
mân.

de 
tot 

două 
ale 

ani- •

în ziarul de azi
■ Din viața scolii ■ Vă informăm 
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♦ Sîntem dintotdeauna pe aceste locuri ♦ Știați că...
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INSCRIPȚII

de înfrumusețare
ve-'

semne ale 
• împestri- 

si rondu-

zo- 
blo- 
Pe- 

deși

te-ai mu
tat la Petroșani, loșca- 
baci !'

Șeful de schimb Cos- 
tică Costache, alături 
de cîțiva ortaci, compo
nents brigăzii mineru
lui Gheorghe Matei, 
la sectorul II al 
Dîlja.

resurselorCunoașterea 
locale din Valea Jiului

< ■ ' . V:;. • .

contribuie la diversificarea 
industriei mici

-•fn sistemul activităților 
economice din Valea Jiului 
funcția industriei mici este 
de a dezvolta cu priorita
te. așa cum subliniază do
cumentele de partid și» de 
stat, producția bunurilor 
de larg consum, de uz cas
nic și gospodăresc, a ma
terialelor de construcție, 
valorificînd cu chibzuință 
toate resu'-sele locale. Mai 
mult decît în anii irceuți, 
acest domeniu 
întinse sensuri 
economice — 
în principal 
I.G.C.L. Petroșani și 
două cooperative 
șugărești din

cu L.arte 
sociale și 
desfășurate 
de către 

cele 
mește- 

mtlnicipill, 
fiind necesară, așa cum se 
arăta în ultima sesiune a 
Consiliului popular muni
cipal, și manifestarea ini
țiativelor consiliilor popu
lare — cunoaște un proces 
de diversificare determi
nat de cunoașterea materi
ilor prime și. materialelor 
recuperabile. Creșterea cu 
200 milioane de lei a vo
lumului producției marfă 
în West an dovedește că 
activitățile grupate în in
dustria mică Se află, în 
sfîrșit, într-o etapă de fi
nalizare a necesarelor cău-

țări. In primul trimestru 
al acestui an industria mi
că din cadrul I.G.C.L. Pe
troșani a îndeplinit planul 
în proporție de 138 la sută, 
realizîndu-se diverse arti
cole (plapume de cîteva 
tipuri, saci de dormit, sal
tele, vată industrială și do 
croitorie) care se desfac 
prin unitățile comerciale. 
La capitolul realizări se 
mai pot adăuga amenaja
rea, de către I.G.C.L., a 
unor sifonării la Petroșani 
și Lupeni, creșterea volu
mului de lucrări Ia atelie
rul autoservite din Banița, 
înființarea unui atelier de 
reparații si confecții me
talice în Petroșani, dar și 
contribuția notabilă a co
operativelor meșteșugă-. 
rești Ia dezvoltarea activi
tăților de industrie mică 
(cooperativa „Straja" din 
Lupeni a introdus în fa
bricație peste 70 noi arti
cole din lemn, metal, tex
tile, tricotaje și marochi- 
nărie, asimilînd tehnologia 
producerii fermoarelor,

Tiberiu SPĂTARU

(Continuare în pag. a 2-a)

Astăzi, continuă acțiunile

Pe baza concluziilor des- 
. prinse din analiza primei 
etape a acțiunilor de în
frumusețare și curățenie 
efectuate în luna aprilie 
și a constatărilor concrete 
făcute pe teren, ițiți -osebi 
în cartierele Aeroport și 
Gurpați din

Petroșani,
Consiliul

popular mu
nicipal a

hotărît ca astăzi — și în 
următoarea perioadă — să 
se desfășoare, în continua
re. noi acțiuni pentru în
frumusețarea și buna gos
podărire a municipiului.

Ieri, în
port, s-au demolat prime
le garduri inestetice 
jurul așa-ziselor grădini,

la fel de inestetice din 
preajma unor blocuri, ac
țiune care va fi continuată 
și va cuprinde inclusiv 
molarea improvizațiilor 
cotețe pentru păsări și 
le animale, construite

de- 
de
al
ia

fier etUHfar

cartierul Aero-

din

mod abuziv și în locuri 
improprii.

Acțiunile gospodărești- 
edilitare projramate pen
tru astăzi, au drept scop 
intesificarea 
cetățenilor la 
țarea unor noi . zone din 
cuprinsul orașului, îndeo
sebi a principalelor artere

participării 
înfrumuse-

de circulație, 
clasele mari 
generale și din licee, 
crătorii din compartimen
tul de gospodărie comuna
lă al E.G.C.L., membrii 
comitetelor și asociațiilor 

de locatari sint chemați ca 
prin strînge- 
rea hîrtiilor. 
pietrelor Și 
resturilor ve
getale -i prin 
alte treburi 

gospodărești să dea zone
lor verzi din jurul blocu
rilor, străzilor, cartierelor 
o ținută îngrijită, plăcută.

CETĂȚENI! 
păți în număr 
re la acțiunile 
scop elevarea 
urbanistic al orașului 1

școlilor
lu

Partici- 
cit mai ma- 
avînd drept 

aspectului

Zilele trecute, pe 
pa verde din fața 
cului macjazin din 
troșani, un bărbat, 
mai in vîrstă, trebăluia 
de zor. Grebla, săpa, a- 
duna înțr-o găleată hîr- 
tii și pungi de plastic 
zdrențuite, cutii de car
ton, cioburi de. sticlă și 
multe alte... 
neglijenței ce 
țează gazonul 
rile de flori.

— Doar nu

tti

nu— Da de unde... 
plec eu din Lupeni. 
am venit la băiat I 
aici, intr-un bloc 
cin, iar noră-mea e vîri-
zătoare la Alimentara. 
Li se cere femeilor 
curețe zona verde, 
ele treburi destule, 
la prăvălie, și acasă. Iar 
eu, mă plictisesc. Am 
timp berechet, pînă în
cepe pescuitul. O fac 

-pentru noră-mea, doar 
în fața Alimentarei, 
mi-am zis. Și apoi în 
fața Farmaciei. Apoi de 
ce să nu fac peste tot?!...

Doar cîteva amănun
te: Iosif Bagy a fost 
miner 30 de ani la mi
na Lupeni. De aproape 
10 ani e pensionar. Din 
cînd în cînd mai 
la Petroșani. Iar 
își face dc, lucru, 
începe pescuitul... (î.D.f

sa 
Au
Și

vine 
aici 

Pînă

î

ș
e
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Concursul

continuă
1

practic 
a unor 
prin uti- 
a timpu-

In sala pentru pregăti
rea datelor de la Cen
trul de calcul electronic 
Petroșani, operatorii pro
gramatori Emilia Mihuț 
și Ana Cordiș lucrează la 
introducerea datelor pe 
calculator prin interme
diul terminalelor.

Bin viata 
școlii

pe meserii 
al elevilor

La sfîrșitul lunii tre
cute (24—27 aprilie) s-a 

' desfășurat, la Motru, fa- 
za pe Ministerul mine- 
Ibr a concursului pe 
meserii al elevilor din 
liceele industriale mi
niere și școlile profesio
nale. Sintetizînd unita
tea dintre pregătirea 
teoretică și practică, 
concursul s-a încheiat , 
cu acordarea a 7 premii ’ 
și mențiuni pentru ele
vii din Valea Jiului, re- 
mareîndu-se Liceul in
dustrial Vulcan — un 
loc I, la clasa a X-a, 
profil mine — și Liceul 
industrial minier Pe
troșani. de unde au 
participat 7 elevi, dis- 
tingîndu-se Verșansky 
Ladislau (anul I, școala 
profesională, meseria e- 
lectrician de mină) — 
locul I și Mureșean Flo
rin (clasa a Xl-a, elec
trician mină), Stoica 
Lucreția (clasa a Xl-a, 
prepararea cărbunelui) 
și Tătăruș Doina (anul 
I, școala 
prepararea 
— premiul II.

i

t

Foto: Șt. NEMECSEK

Cunoașterea resurselor locale din Valea Jiului
(Urmare din pag. I)

profesională, 
cărbunelui)

Cupa 
sindicatelor

curelelor de ceas din ma
teriale recuperabile).

Despre ce înseamnă a- 
ceastă acțiune de valorifi
care a materialelor' refolo- 
sibile, despre eficiența e- 
conomică a inițiativei cu 
adevărat gospodărești pre
cizăm că, folosind mate
riale p.v.c., deșeuri de fire 
„Vîscoza“ etc. s-au eco
nomisit 10000 kg înlocui-! 
tori de piele, 1500 kg vată 
industrială, 5000 mp țesă
turi textile, 5000 kg metal.

Inițiativele sînt în plină 
afirmare, așteptînd solu
țiile specialiștilor și ale 
economiștilor. La Bănița, 
spunea deputata Olimpia 
Moroșan, se voi’ înființa o 
unitate de argăsit piei, un 
gater, o crescătorie de ie
puri, dar este necesară în 
viața locuitorilor și o vă- 
rărie. Și la Petrila, amin-

Ieri, la Deva, a avut 
loc faza județeană a 
Cupei sindicatelor, com
petiție sportivă, la care 
participă cadre

.tice, integrată în mani
festările ample 
„Daciadei". 
dactice din 
învățămînt 
Jiului vot
tate la volei (bărbați), 
tenis de masă și șah.

bpmorr

5

tea deputata Viorica Prinț, 
consiliul popular orășe
nesc studiază posibilități
le de valorificare a unor 
resurse locale cum Sînt 
calcarul, lutul, răchita.

In acest proces de per
fecționare a industriei 
mici, de dezvoltare în ra
port cu cerințele populației 
și resursele locale, există 
multe rezerve. Una din 
rezerve este colaborarea cu 
alte unități industriale. Un 
singur exemplu în această 
direcție: Fabrica de lapte 
și produse lactate din Li- 
vezeni, spunea tovarășul 
Vasile Băltărețu, are nevo
ie de cantități însemnate 
de mici articole (dopuri, 
capace, pahare din mate
riale plastice etc) nu prea 
greu de confecționat de 
unități ale cooperației meș
teșugărești. O altă cale de 
dezvoltare o reprezintă 
participarea consiliilor

populare orășenești și co
munale, în spiritul 
7/1971 și 2/1980, la diver
sificarea industriei 
prin înființarea de 
tăți proprii, care să produ
că var, piatră spartă, ni
sip, cribluri, obiecte de 
uz casnic și gospodăresc, 
chiar să organizeze crescă
torii de animale (iepuri, 
viței etc), livezi și micro- 
ferme. întreaga activitate a 
unităților de industrie mi
că trebuie să șe desfășoa
re în baza noului mecanism 
economico-financiar, prin 
aplicarea fermă a princi
piilor autoconducerii și 
autogestiunii. In înfăptui
rea programului de dezvol
tare a acestui domeniu în 
Valea Jiului este necesară 
inițiativă, spirit gospodă
resc, o cunoaștere sistema
tică a resurselor materiale 
locale, dar și a cerințelor 
vieții sociale și economice.

legilor

miei 
activi-

Kuri Dezideriu, care au o 
practică îndelungată, sau 
Nicolae Șerban, Dumitru 
Panțucu, Constantin Vasile, 
Mihai Gavrilă și loan' Si- 
poș stau de vorbă în fie
care zi cu tinerii, în sala 
de apel, sau pe galerie, pî
nă la locul de muncă. Sînt 
explicate în mod 
căile de obținere 
depășiri de plan, 
lizarea la maxim 
lui de lucru.
~— Și ăn abataj 
asemenea discuții

— Să știți că acolo nu 
mai e timp pentru așa ce
va. Lucrul e de așa natu
ră că fiecare se concen
trează la executarea ope
rațiilor prevăzute pentru 
schimbul respectiv. Insă, 
cînd terminăm schimbul, 
sau în adunările grupei 
sindicale vorbim din nou, 
pornind de la exemple prac
tice, despre modalitățile 
prin care se poate asigura 
creșterea productivității 
muncii.

— Ce alte criterii ale 
inițiativei se află în aten
ția prioritară a brigăzii ?

— Calificarea tinerilor, 
stabilizarea lor în brigadă, 
ca să avem tot timpul o 
brigadă omogenă și 
pregătită din punct de 
vedere profesional.

— Tovarășe, Alba, de ce 
aveți nevoie de o brigadă 
omogenă și „bine pregătită 
profesional" 7

— Intre cele trei abata
je ale noastre trebuie men
ținută o sincronizare per
fectă a lucrului. Niciunul 
nu are voie să rămînă în 
urma celorlalte. Așa ne 
cere tehnologia de lucru. 
Apoi, susținerea cu grinzi

bine

didâc-
t ț

ale 
Cadrele di- 
unitățile de 
ale Văii 
fi reprezen-

• BRIGADA ARTISTI
CA. La clubul sindicate
lor din Aninoasa au 
ceput repetițiile la 
program 
tistică, 
(M.p.j

în- 
noul 
ar-de brigadă

„Anotimpuri",

SĂ CĂUTĂM• HAI
CONDUCTA^ Unitatea
317 — Răcoritoare, a
I.C.S.A. și A.P. Petro-

J

I
I

S

șani, situată în Piața Vic
toriei își dezminte denu
mirea de pe firmă. Adi
că, nu poate vinde răco
ritoare, pentru că tovară
șii de la E.G.C.L. nu gă
sesc o conductă. A venit 
primăvara, e și cald, mai 
e nevoie de o răcoritoa
re... Hai să căutăm con
ducta ! (M.B.)

• INCEPIND de mii ne, 
7 mai, pînă în 15 mai a.c. 
în orașul Vulcan se va 
desfășura o amplă acțiu
ne cultural-educativă sub

genericul „Primăvara 
pionierească vUlcăneană". 
Acțiunea este organiza
tă de consiliul orășenesc 
al pionierilor. (V.S.)

• CONCURS. Declan
șată recent, cea de-a tre
ia ediție a „Lunii cultu
rii cinematografice hu- 
nedorene" programează 
instructive și atractive 
întîlniri cii publicul cine
fil din municipiul nostru. 
Dintre acestea pentru as
tăzi (ora 10) este progra-

mată vizionarea de către 1 
elevii Școlii generale nr.
7 din Petroșani a pelicu
lei românești „Evadarea". I 
Vizionarea va fi preceda- I 
tă de un concurs gen „Ci- I 
ne știe, cîștigă", dotat cu ! 
premii, pe tema celei de |
a șaptea arte. (I.V.)

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

îngropate în vatră 
tavanul de rezistență, cum 
i se mai spune — ridică 
unele pretenții. Vreau să 
spun că este o tehnologie 
foarte bună, dar preten- 

■ țioasă. Trebuie sa asigu
răm. alinierea perfectă a 
stilpilor și îmbinarea co
respunzătoare a grinzilor. 
Toate acestea nu sînt de
loc simple și cer o bună 
pregătire , profesională. 
Practica ne-a învățat, de 
mai multă vreme, că mine
ritul de astăzi, ritmurile 
de astăzi ale producției se 
bazează cel mai mult pe 
nivelul de pregătire pro
fesională. ■ , V,

Cu o formație omogenă. 
Ștefan Alba, miner specia
list, a extras de la înce
putul acestui an o produc
ție suplimentară de peste 
li 000 tone de cărbune. A- 
tît el, cît și minerii cu o 
practică îndelungată, șefii 
de schimb, manifestă o 
grijă deosebită față de ti
neri. Această preocupare 
nu este îndreptată numai 
spre producție, ea nu are 
în vedere doar orientarea 
spre calificare a tinerilor, 
ci și problemele lor de 
viață. Pe un loc de seamă 
se află, în acest sens, preo
cupările comuniștilor din 
brigadă, îndeosebi ale ce
lor cu activitate îndelun
gată în organizația de ba
ză, pentru pregătirea po
litică a tinerilor în vede
rea primirii lor în rîirau- 
rile partidului.

Așadar, o brigadă omo
genă, bine pregătită pro
fesional. OBIECTIVELE ei 
sînt multiple și de însem
nătate deosebită: crește
rea producției fizice pe 
seama productivității mun
cii, omogenizarea forma
ției prih calificarea și sta
bilizarea tinerilor, ridica
rea continuă a nivelului 
lor politic, profesional, 
în mod constant nivelul 
planificat al productivită
ții muncii în cele trei a- 
bataje frontale este depă
șit cu peste 2 tone pe post. 
Este dovada certă că prin
cipalele criterii. ale iniția
tivei se află în atenția feri- 
găzii, a șefilor de schimb 
și, îndeosebi, a șefului de 
brigadă, minerul specia
list Ștefan Alba, cel care 
în primul rînd nu slăbește 
preocuparea pentru valo
rificarea avantajelor reale 
ale unei inițiative munci
torești în acțiune.

FĂRĂ SUPĂRARE I La I. M. Aninoasa O incintă lipsită de... gospodari
Am mai fost la mina Aninoasa. Am 

mai văzut nereguli privitoare la grija 
celor care âu ca „sarcină de serviciu" gos
podărirea judicioasă și eficientă a zestrei 
de utilaje și mașini a întreprinderii. Insă 
niciodată incinta minei Aninoasa nu a 
arătat așa cum se prezintă în momentul 
de față. S-a renunțat pînă și la zicala 
„In față-i vopsit gardul...". Chiar și In 
curtea interioară, în jurul principalelor 
clădiri, zeci și sute de mașini și utilaje 
ruginesc, abandonate în văzul lumii, fără 
ea aspectul de dezordine să incite cît de 
cît simțul gospodăresc al celor investiți 
în funcția de „gospodari ai minei".

Dar să exemplificăm: însoțiți de ing. 
Adrian Pop, secretar cu probleme de pro
pagandă în cadrul comitetului de partid 
pe mină, ne propunem să facem un „tur" 
prin incinta minei. In imediata apropiere 
a atelierului mecanic ne întîmpină mari 
grămezi de vagonete răsturnate, resturi 
de utilaje, mult fier vechi, diferite rămă

șițe de cabluri etc. (foto 1). In zona „de
pozitului de utilaje noi"— multă dezor
dine, zeci de stîlpi hidraulici (a căror 
manipulare cere; atenție), sînt aruncați pur 
și simplu în noroi. Să nu-și fi dat nimeni 
seama că prin încărcarea vefltilelor cu 
mîzgă, funcționarea ulterioară a stîlpilor 
este mult periclitată ? (foto 2). Subansam- 
blele unui complex mecanizat stau îm
prăștiate (așa cum se vede în foto 3) de 
parcă sînt destinate... trimiterii la topito
rii, nu introducerii în subteran. Spre zo
na atelierului mecanic, sute, poate mii; de 
elemente TH, unele folosite, unele noi, 
ruginesc în noroi (foto 4). Alături, zeci 
de motoare electrice și cofrete electrice 
antigrizutoăse destinate reparării, zac a- 
runcate la întîmplare (foto 5). Aceasta 
este doar fața incintei fără gospodari.

Ce-o fi în „spate" sau la Piscti? Vom 
reveni.

Fotoanchetă realizată de 
Ștefan NEMECSEK
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RIUL JIU (II)
Originea numelui rîului 

Jiu n-a fost pe deplin 
clarificată pînă astăzi. 
Cercetările mai noi" au 
ajuns lă concluzia că e 
un mime străvechi traco- 
geto-dacic, dar pînă a- 
cum nu are o dezlegare 
etimologică.

Am cercetat și noi tot 
ce s-a scris despre acest 
hidronim și hărți și 
cumente vechi și am 
juris la convingerea 
într-adevăr e un 
multimilenar. Pentru 
ceasta 
pornit de 
prezent 
am u- 
îndărăt 
istoriei 
nă la perioada preroma- 
nă.

1. Hidronimul „Jiu" 
este nou; un nume livresc, 
cartografic, un nume o- 
ficial care și-a făcut loc 
în limbajul administra
tiv și apoi în cel literar 
începînd cu secolul al 
XVIII-lea. Locuitorii de 
pe malurile Jiului de la 
izvoare pînă la vărsarea 
în Dunăre îl numesc Jii, 
iar mai rar Gii. Numai 
cei influențați de litera 
cărții, de hărți sau 
indicatoare oficiale 
zic corect Jiu.

2. In timpul cit pisarii 
de slavonia scriau docu
mentele noastre istorice și 
administrative găsim nu
mele Jiului slavizat sub 
forma de Jiu. Fără îndo
ială că slavii ne-ău 
lăsat urme în limba 
noastră, au adaptat nu- 

. mele rîurilor mari lim
bii lor. Cînd aceste nume 
de ape nu se potriveau 
foneticii lor .recurgeau la 
traduceri. Avem nume-

< roase exemple. In cazul 
Jiului lucrurile sînt cla
re: slavii au găsit la 
populația locală humele 
Jii care fonetic nu-i de- 

, ranja. Din necesitate de 
flexiune morfologică, l-au 
adaptat limbii lor zicîn- 
du-i Jil. încolo, unde s-a . 
putut, slavii au respec
tat hidronimul Jii; Gor-

do
a
ră 

nume
a-

am ___________ 
la
și Sîntern dintotdeauna 

urmărit pe aceste locuri 
firul

Pî------------ -

iii, Dol.iii, Jiiț, nu Gor- 
gil, Dol.iii, Jileț.

3. Ungurii, care au ve
nit în părțile noastre du
pă slavi, au luat contact 
mai de aproape cu Jiul 
în secolul al XIII-lea și 
fiindcă și ei au convie
țuit cu slavii și au avut 
cancelarie slavonă pe 
lingă cea latină, i-au zis 
tot Jiul (după ortografia 
maghiară ,,Zsyl“) cum i-au 
zis pînă . azi.

4. Intorcînd filele isto
rici îndărăt la ocupația

romană, pro
blema nume
lui Jiului se 
schimbă.

Romanii i-au 
zis Jiului 
apare în geo- 

Pto-

de 
îi

Rabon. Așa 
grafia lui Claudius 
lomaios, care a trăit în
tre anii 100—170 e.n. și 
cum s-a constatat de spe
cialiști, el a fost un bun 
cunoscător al realităților 
din Dacia. Romanii, din 
motive fonetice, au tra
dus denumirea de Jii în 
Rabon. Ei nu cunoșteau 
în limba lor fonemul „j“, 
„g“ și era greu de deprins 
astfel că au recurs Ia 
traducere. Rabon are te
ma „rab“ din care verbul 
rabere, substantivul 
bies etc., cuvinte cu 
de iuțime, vioiciune, ne. 
stăpînire, furie. In 
bajul nostru local 
s-a mai păstrat 
cuvînt larg aplicat la oa
meni, animale, fenomene 
ale naturii : om rabol, 
cal sau cîine rabol, vînt 
rabol, pîrîu rabol, avînd 
aceleași sensuri. Acest 
cuvînt îl mai cunosc unii 
bătrîni din Maleia și Jieț.

Am văzut mai sus că 
și Jiul e adeseori furios, 
hesțăpîriit și am tras con
cluzia că romanii i-ău 
zis Rabon pentru carac
terul său de r-îu iute, u- 
neori înfuriat, de nestă- 

‘ pînit. De aci am plecat 
cu ideea că și Jii în lim 
ba traco-dacă ar putea a 
vea același sens.

ra- 
sens

lim- 
jian 

,rabol"

Cititorii fotografiază,

Uda o duminică la alta

Curat murdar, coane.

Petroșaniul la ora înnoirilor urbanistice".
Foto Cristian ȘTEFAN-

pă „lupte seculare", care 
au durat 15 minute, se 
ia „comanda". Intre timp,

Și se pogorî din lumea 
celor drepți nenea Iancu 
Caragiale (cacofonie ad
misă!) la noi în Vale și, cu spiritul de observație
după cum îi era obiceiul, care a revoluționat dra

maturgia începutului de 
veac, nenea Iancu văzu 
că paharele de pe mese 
erau ciobite, „scrumelni- 
țele" așișderea, și destul

I
I
I 
I
I

i se dădu la „una mică". 
Și urcă el peste o sută 
de trepte să-și înece 
mărul, dar mare-i fu 
rar ea peste ce dădu și 
loc nu-i plăcu I

Intră, așadar, și se 
șeză la o masă. De „ghe
neral" (portar, în limbaj 
modern), nici că era vor
ba, garderoba era subli
mă, dar personalul „lip
sea cu desăvârșire", drept 
pentru care, prin întreg 
localul mișunau „cat ine" 
în termen cu bonetele pe 
cap, copii capi prăfuiți 
și desculți care cereau 5 
lei, li se dădeau zece și 
întorceau restul și alți 
aleși dar nechemați. Greu rock, de parcă Angela
ii fu să găsească pe ci- Similea, Corina Chiriac 
neva căruia să-i spună, 
ca pe vremuri „una mi
că, băiatu’", pentru că, în 
ditamai unitatea (așa-i 
zice acum) nu prea erau 
ospătari, aflați probabil 
în pauza de... vorbe. Du-

a- 
mi- 
de-

a-

FOILETON

de rar fețele de mese 
scuturate,' ceea ce, cum 
să-ți spun neicușorule, nu 
prea cadra cu o unitate 
I, și cu remiza 10 la sută.

Ce-l mai duru pe ne
nea Iancu ?, 
c-întau doar paranghelii 
și „Zorba",

(nu ale tuturor !) erau 
cam slinoase și că fețele 
lor, uneori deloc zîmbi- 
toare, nu puteau scuza 
că la local nu-s decît 3— 
4 soiuri de vin și acela 
adus de la Budapesta, de 
parcă Jidveiul, Murfatla- 
rul, Odobeștiul, Timbu- 
reștiul, Segarcea, Drăgă- 
șăniul, ar fi dincolo de 
Polul Nord. Și doar două 
feluri de mîncare, cărora 
le zice steck și pizza, de 
parcă sărmăluțele...

...Intr-un tîrziu, 
și deloc lămurit, 
Iancu plăti, uitînd restul 
și se gîndi că trebuie să 
fie cineva care să pună 

'lucrurile la rînd. Pentru 
că, așa cum este, e curat 
murdar coane..,

Așa a fost el, 
Iancu Caragiale, ca 
tund cînd plătește 
merite...

Cine s-o recunoaște 
nu spună la nimeni, 
doar să schimbe cite ce
va „pe ici pe colo prin 
punctele esențiale...".

trist
nenea

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I 
I
I 
I

Știați că
iernile capricioase din 

ultima perioadă nu sînt
o excepție climatică ? In
tre anii 1500 și 1850, de 
pildă, iernile europene au 
fost lungi și aspre, verile 
ploioase și reci, iar banchi
za polară a progresat în 
nordul Atlanticului făcînd 
ca ghețarii să coboare spre 
văi. Deși apoi clima s-a 
încălzit, specialiștii con
sideră că, de fapt, ne a- 
flăm în aceeași perioadă 
interglacială începută în , 
urmă cu aproape 11 000 de 
ani cînd a apărut cultura 
materială.

...în prezent există a- 
proximativ 300 de teorii 
despre îmbătrînire ? In
diferent de conținutul ' șl 
ideile lor, ele au comun . 
faptul că relevă o conclu
zie plină de semnificații; 
centenarii sînt oameni* ca- - 
re au muncit toată viața - 
găsind în preocupările lor 
prilaj de bucurie și- satis
facții, au .trăit, în general» 
la țară, fiind horticultori, 
ciobani, viticultori și s-au 
hrănit moderat, cu ali
mente simple, variate, a- 
vînd puține calorii.

Culese de
Hie BREBEN

Bujor MIRCESCU

Mircea' ANDRAȘ

să
ci

nea9
a- 
să

Prof. M. JIANU
(va urma)

country și

ln loi al se

)

i

sau cl'alde Maria Tănase, 
Fărcașu, sau Zamfir ar 
fi de undeva de peste o- 
cean. Și-i mai făcu de
ranj (pardon, scuzați !) 
lui nenea Iancu faptul 
că , reverele ospătarilor

Cerere pentru dispensă de virsta

Un țînc care bate 
la porțile... caricaturii

■ DEBUT
La o vîrstă cînd co

legii săi visează să de
vină aviatori ori cos- 
tnonauți, pîloți de 
formula unu sau para- 
șutiști, adică meserii 

prie- 
la

vrea 
sim-

de risc maxim, 
tenul meu Bobi, 
fel de curajos, 
să devină, pur și 
piu... caricaturist.

Nu vrea să devină 
nici posesor, cu cotă 
parte, a „Comorii din 
insulă" și nici cireșar 
învîrtindu-se, curios, 
pe lingă „Roata noro
cului".

Ține mai ' mult la 
un creion (mic) și o 
gumă, desigur, mai

mare, iar «rezultatul 
este o linie' i dulce, 
infantilă, și un umor 
ce-i depășește virsta. 
Privindu-i desenele, 
autorul lor îmi pare 

' a fi un Traian Furtu-a 
la virsta florii de ci-

' roș. •
Iată de ce yă . rog 

a-mi acorda o dispen
să" de yîrstă spre a-1 
saluta pe Norbert 
Coandrăs, elev’ in cla
sa a doua a Școlii ge
nerale hr. I din Pe
troșani eu. mai ve
chiul, pentru mine, 
îndemn: „Tot înainte!"

Mihai BARBU

O vitrina... doua vitrine...
(CRONICĂ RIMATĂ)

Primăvara-aceasta, totuși, 
s-ar părea, acum, că vine, 
o zărim în orice floare.
(Din cînd în cînd mai apare, 
mai sumară, prin... vitrine) 
Ah, vitrinele ! Mici scene 
cu obiectele firești 
ce ți-arată. mai devreme,' 
tot ce-ai vrea să tîi-guiești.
(Lucruri care, uneori 
înăuntru", nu găsești.) 
Dar nu asta am de spus.

. Lingă orșice obiect 
e și-un bilețel expus, 
co ne-arată, mai concret, 
ce anume reprezintă 
și-evident, prețul, discret.
Pe la HERMES, bunăoară, 
toate sini eu B și F. 
(Costum B. cămașă B, 
rochii F și, bluze F)

■ — Am citat din doi in doi —
(Aici,facem precizări:

: să se.facă prescurtări 
insă' să... o știm și noi.)c 
Dacă n-ați-știut, aflați : 
F înseamnă-aici FEMEI, 
iăr B înseamnă BĂRBAȚI.

'Vedem, puțin mai ia vale, 
aș zat, un... SACOU BARB. 
(Cine a găsit cu cale 
o alai ■ p -, scurta e, 
ăsta sigur, zău că n-are 
prea multă... ..docU'mentare'

Prescurtările se iuțind, 
tot comerțul îl cuprind, 
mai Că stau să mă înhib 
cînd la BIBELOURI. văd. 
pe-elichete iinscir- BIB

E BIB SANDA, e BIB SPORT... 
chiar, alături, unul cere 
două BIBU1JI din import.

Prescurtări în toate sînt, 
prescurtări în tot și toate, 
afișate-s BLUZE VÎNT 
și superbe CĂMĂȘI NOAPTE, 
și ce vrei și ce nu vrei, 
chiar la JIUL, în vitrină, ‘ 
noi .găsim... STOFE FEMEI. 
In rest, soarele se cerne.
(Tocmai1 cînd, de prin vitrine,- ■ 
ne zîmbiră FETE PERNE 
și puțin mai jos de ele, 
la PANTOFI, chiar... FETE

PIELE)
Noi v-am aminti, aci, 
cum puneți punctul pe i 
(De cînd lumea așa a fost) 
puneți... virgula la Ț 
...că și asta are-un rost.
La ELEÎCTRICE-i expus, 
pfintre-obiectele din jur, 
câteva numite... ABA.I.
(Prescurtat... E. ABAJUR.) . . 
Iar, alături, ce să spun, 
mai ca să m-apuce frica, 
de vinzare-i, zău ,-i.șa, 
n-o să credeți... VERONICA. ..

, In reșt eticheta-i goală,, 
nu spune nimic mai mult, 
mă întreb,-ei.ce pierdeau 
dacă, alături, mai scriau 
și... MAȘINĂ DE CUSUT ?

Spre sfîrșit, nimic mai mult - 
(Nimeni h-are nici o vină, ■ 
dorit ou... biata vil uiă.)
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Schimb de mesaje între 

tovarășul Nicolae Ceaușescu
Acțiuni in favoarea păcii, 

pentru dezarmare
FILME

6 mai

•
12,30 Telefilmotecă de | 

ghiozdah’. Arabela. . 
Episodul 11 (color). | 

13,00 Telex. ' ■
13,05 Album duminical, j 
18,05 Imagini din îsrael. | 
18,20

No-

și secretarul general al 
Partidului Republican Italian

ROMA 5 (Agerpres). Din 
partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Ro
mân, au fost transmise un 
cordial salut și cele mai 
bune urări conducerii Parti
dului Republican Italian, 
secretarului general al 
P.R.I., Giovanni Spadolini.

Mulțumindu-se pentru 
mesajul primit, din partea 
secretarului general al 
P.C.R., au fost transmise 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, conducerii parti
dului Comunist Român, un 
călduros salut, împreună 
cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire perso
nală, de succese și prospe
ritate poporului român.

Schimbul de mesaje a 
avut loc cu prilejul întîlni- 
rii dintre tovarășul Miu 
Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Aristide Gunnella, 
membru al Direcțiunii P.R.I.

In timpul convorbirii au 
fost evidențiate relațiile 
bune, prietenești existente 
între cele două partide, și 
a fost exprimată dorința 
comună de a le dezvolta și 
amplifica în viitor, apre- 
ciindu-se că aceasta contri
buie la întărirea prieteniei 
dintre cele două țări și 
popoare, la caUza păcii și 
securității în Europa și în 
întreaga lume.

RAPORTUL SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.

STOCKHOLM 5 (Ager
pres). Fostul ministru al 
apărării al S.U.A., Robert 
Mc Namara, a declarat, la 
Stockholm că un război 
nu poate fi cîștigat cu aju
torul armelor' nucleare, de
oarece acestea aduc numai 
distrugere. El a apreciat 
că rachetele nucleare cu 
rază medie nu sînt nece
sare din punct de vedere 
militar și s-a pronunțat 
pentru suprimarea tuturor 
armelor nucleare din Eu
ropa. " ■ . '

BONN 5 (Agerpres). Un 
grup de oameni de știință 
din orașele vest-germane 
Goettingen, Koln și Mainz 
au dat publicității o decla
rație în care avertizează 
că extinderea cursei înar
mărilor în spațiul extra
terestru sporește pericolul 
unUi război nuclear, cu 
consecințe dezastruoase 
pentru întreaga planetă.

WASHINGTON 5 (Ager
pres). Cursul de sporire a 
cheltuielilor militare și de 
reducere permanentă a alo

cațiilor sociale aruncă ma
rile orașe americane într-o 
criză tot mai profundă, au 
arătat, la o conferință des
fășurată la New York, mai 
mulți primari americani. 
Ei au 'precizat că cel mai 
puternic afectate de a- 
ceastă criză sînt orașele 
New York, Philadelphia, 
Minneapolis, San Diego și 
Boston, unde dificultățile 
financiare ale municipali
tăților sînt asociate h cu 
creșterea fără precedent a 
șomajului.

TOKIO 5 (Agerpres). Un 
număr de 54 personalități 
religioase din Kyoto au a- 
dresat poporului nipon che
marea de a-și activiza lup
ta pentru pace și dezarma
re. în apelul publicat în 
acest sens Ia Tokio este 
exprimat protestul opiniei 
publice nipone împotriva 
planurilor privind insta
larea de rachete de tip 
„Tomahawk11 pe navele 
americane care intră în 
apele teritoriale ale Japo
niei.

I
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PETROȘANI — 7 
iembrie: S-a întîmplat la 
Rostov; Unirea. Pe malul 
sting al Dunării albastre; 
Parîngul: Albinuța.

LONE A : Camionul de 
cursă lungă.

ANINOASA: Competi
ția. ■

VULCAN — Luceafărul: 
Melodii la Costinești.

LUPENI — Cultural : 
Revanșă.

URICANI: Astă seară 
darisăm în familie.

I
pakis- |

I

pentru

7 mai
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Drumul spre 
victorie I-II; Unirea: îm
pușcat din spate; Parîn- 
gul: Dragostea și revolu
ția.

LONE A: De trei ori 
despre dragoste.

VULCAN — Luceafărul: 
Hotel Palace.

LUPENI — Cultural : 
Ziua sacrificiului.

URICANI: Trompetis
tul.

Micul ecran 
cei mici. ‘

18,40 Coordonate 
taneze.

18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal 

(parțial color).
20,05 Film artistic. Deș

teptarea României 
(color). O producție 
a Studioului de 
film TV realizată în 
Centrul de produc
ție cinematografică 
„București11.

21,25 Laudă patriei și oa
menilor săi (color). 
Interpretează ba
letul Operei româ
ne din Cluj-Napoca.

21.45 Telejurnal (sport) 
(parțial color).

22,00 închiderea progra
mului. ?:\ \

(sport)

TV
6 mai

„Legătura reciprocă dintre 
dezarmare și dezvoltare"

Agendă diplomatică I îm-

NAȚIUNILE UNITE 5 Punînd în evidență : re- 
(Agerpres) La sediul din lația dezarmare-dezvolta- 
New York al Națiunilor U- re, documentul arată că 

încetarea cursei înarmă
rilor și trecerea la dezar
marea generală și totală 
ar elibera resurse supli
mentare pentru progresul 
economico-social al tuturor 
țărilor, în special al celor 
în curs de dezvoltare.

» în încheiere, în raport

nite a fost difuzat raportul 
secretarului general al 
O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, intitulat „Legătu
ra reciprocă dintre dezar
mare și dezvoltare11.

într-un moment în care 
problemele economiei mon
diale sînt îngrijorătoare, 
cînd se înregistrează circa 
600 milioane de șomeri to
tali sau parțiali și 900 mi
lioane de analfabeți adujți, 
cînd aproximativ 500 de 
milioane de oameni suferă 
de inaniție, anual se chel
tuiesc în scopuri militare 
peste 600 miliarde dolari, 
se arată în raport.

se arată că, în afara irosi
rii unor uriașe resurse u- 
mane și materiale, înarmă
rile comportă un pericol 
major pentru pacea lumii, 
sporind riscul unui război 
care ar putea fi fatal pen
tru întreaga omenire.

PHENIAN 5 (Agerpres). 
La Phenian a avut loc sîm- 
bătă prima rundă a convor
birilor oficiale dintre Kim 
Ir Sen, secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele 
R.P.D. Coreene, și Hu 
Yaobang, secretar general 
al C.C. al P.C. Chinez, ca
re efectuează o vizită ofi
cială de prietenie în R.P.D. 
Coreeană. Convorbirile s-au 
desfășurat într-o atmosfe
ră tovărășească, sincera 
și prietenească — relevă 
agenția ACTC.

BEIJING 5 (Agerpres). 
La Beijing s-au 
desfășurat sîmbătă convor

biri între premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chi
neze, Zhao Ziyang, și Yas
ser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, care efec
tuează o vizită oficială în 
R.P. Chineză. După cțim 
relatează agenția China 
Nouă, în cursul convorbi
rilor, Yasser Arafat a pre
zentat situația din cadrul 
OEP și obiectivele luptei 
poporului palestinian în e- 
tapa actuală. Premierul 
Zhao Ziyang a subliniat că 
guvernul chinez va conti
nua să sprijine lupta justă 
a poporului palestinian, 
condus de OEP, în frunte 
cu Yasser Arafat.

★

8,30 Să rezolvăm 
preună.

1 Almanahul fami
liei.

i De strajă patriei.
i Muzica pentru toți,
i Viața satului (par
țial color).

11,45 Lumea copiilor.

9,00

9,30
10,00
10,30

SPORT

Deșertificarea 
planetei

CIUDAD DE MEXICO 5 
(Agerpreș). Intr-un docu- 

: ment al Programului O.N.U. 
pentru Mediul ambiant 
(UNEP), difuzat la Ciudad 
de Mexico, se atrage aten
ția asupra dimensiunilor 
dramatice ale accelerării 
procesului de? deșertifica- 
re a planetei. Documentul 
amintit arată că peste 35 
la sută din partea de uscat 
a Terrei se află în pericol 
de a fi complet cuprinsă

■ de deșert, amenințînd vie
țile a peste 850 de milioa
ne de persoane.

Consiliul
și situația

NAȚIUNILE UNITE 5 
(Agerpres). Consiliul de 
Securitate al O.N.U. a con
tinuat prin alte două șe
dințe, dezbaterile sale a- 
supra situației din Cipru, 
inițiate la cererea guver
nului acestei țări. Au luat 
cuvântul reprezentanții E- 
giptului, Siriei, Iugoslaviei, 
Pakistanului și Republicii 
Nicaragua.

Vorbitorii au exprimat 
îngrijorarea țărilor lor fa
ță de deteriorarea situației

de Securitate al O.N.U.
din Cipru
din Cipru și față de impli
cațiile acestei probleme 
pentru întregul bazin me
diteranean. Ei s-au pro
nunțat, în totalitate, pen
tru respectarea suverani
tății, integrității teritoria
le și nealinierii Ciprului, 
subliniind că șansele opti
me ale soluționării proble
mei cipriote rezidă în des
fășurarea de negocieri în
tre comunitățile din insu
lă, cu sprijinul secretarului 
general al O.N.U.

DELIII 5 (Agerpres). In 
cursul convorbirilor dintre 
primul ministru al Indiei» 
Incfița Gandhi, ••și; p^6inîe-.- 
rul japonez, Yasuhiro Na- 
kasone, cele două țari și-au 
exprimat preocuparea față 
de amenințarea care pla
nează asupra omenirii prin 
creșterea stocurilor de ar
me nucleare. De asemenea, 
s-a subliniat că promova
rea raporturilor de colabo
rare reciproc avantajoasă 
între toate statele lumii 
contribuie la eforturile vi- 
zînd asigurarea păcii Și a 
progresului independent al 
tuturor țărilor.

1.5
1

CALENDAR

i

I

Luni, 7 mai
— în Olanda începe „Săptămîna de acțiune11 îm

potriva înarmărilor nucleare;
—- La Geneva se deschide sesiunea anuală a Or

ganizației Mondiale a Sănătății (7—8 mai);
— La Strasbourg încep lucrările sesiunii de pri

măvară a Consiliului Europei (7—11 mai);
— La Ciudad de Mexico se' deschide

. 12-a reuniune a Programului de Asistență 
Latino-America'nă în domeniul petrolului 
(7—12);

— Reuniunea miniștrilor agriculturii 
Pieței comune (Bruxelles, 7—8).

Marți. 8 mai
— La Stockholm se reiau lucrările Conferinței 

pentru măsuri de încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Europa.

Miercuri, 9 mai
— La Tunis începe reuniunea comună a Băncii

cea de-a 
Reciprocă
(ARPEL)

din țările

Africane de Dezvoltare (BAD) și a Fondului African 
de.Dezvoltare (FAD) (9—12);

— La Paris se deschid lucrările Consiliului Exe
cutiv al UNESCO;

— In Kuweit are loc întrunirea Consiliului hii- 
nisterial al Organizației Țărilor Arabe Exportatoare 
de Petrol (OPEC) ;

— Se deschide Festivalul interhațional al filmu
lui de la Cannes (!)—12).

Joi, 10 mai
— La Washington începe Conferința Statelor in

dustrializate, organizată de S.U.A., în vederea unui 
schimb de păreri asupra comerțului international 
(10—11).

Sîmbătă, 12 măi
— Festivalul internațional de muzică „Primă va- 
Ia Praga11, (12 mai — 4 iunie).

(AGERPRES)
■ râ
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20,00 Telejurnal (parțial l 
color).

20,20 Actualitatea
nomie.
Cîntecul și 
care ne-au 
istoria.
Film. Convoiul (co- j 
lor). Producție a ■ 
Casei de filme Unu. I 
(Prima parte). |
Tezaur folcloric (co
lor).
La zi în 600 de se
cunde.

7 mai

20,40

21,00

21,45

22,10

22,20

în eco-j 
poezia j 
însoțit J

I
1

Telejurnal (parțial I 
color). I

22,30 închiderea 
mului.

Fotbal, divizia A

progra- |

I

Rezultatele penultimei etape
Meciurile disputate sîm

bătă în etapa a 33-a a 
campionatului diviziei A 
la fotbal s-au încheiat cu 
următoarele rezultate:

București : Sportul stu
dențesc — A.S.A. Tg. Mu
reș 3,—2 (1—2). București: 
Steaua — Dunărea C.S.U. 
Galați 3—0 (1—0). Baia 
Mare: F.C. Baia Mare — 
Jiul Petroșani 4—1 (3-—0). 
Pitești: F.C. Argeș — Rapid 
1—1 (0—0). Bacău: S.C. Ba
cău — Corvinul Hunedoa
ra 1—1 (0—1). Craiova: U- 
niversitatea — C.S. Tîrgo- 
viște 4—0 (2—0). Oradea:

F.C. Bihor — Dinamo 4—1 
(1—1). Rm. Vîlcea : Chi
mia — F.C. Olt 1—0 (1—0), 
Iași : Politehnica — Petro
lul Ploiești 2—0 (2—0).

In clasament conduce e- 
chîpa Steaua, cu 44 puncte 
(din 32 de meciuri dispu
tate), urmată de formațiile 
Universitatea Craiova — 
41 puncte, Dinamo — At 
puncte (din 29 de jocuri), 
Sportul studențesc — 40
puncte.

Ultima etapă se va desfă
șura duminică, 13 mai.

(AGERPRES)

A

întreprinderea minieră 
Bărbăteni

cu sediul în Lupeni, strada Mierleasa nr. 24 
organizează în data de 10 mai 1984 concurs 

pentru ocuparea următoarelor posturi :
• 2* posturi de maiștri
Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute 

în Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 57/1974.
Informații suplimentare se pot obține la Bi

roul O.P.I.R., al I.M. Bărbăteni, zilnic, între 
orele 7—15.

Mica publicitate
VIND casă, strada Voi

vodului nr. 8 Petroșani, 
Manda Gheorghe. (579)

VIND autoturism Dacia- 
1300, 28 000 km. Informa
ții Vulcan, Bulevardul Vic
toriei. bloc.' IA, ap. 2, sc. 1. 
(554) . . :

SCHIMB apartament 2 
camere zona Hermes cu 
3 camere aceeași zonă. Te
lefon 43865. (581)

PIERDUT legitimație de 
serviciu nr. 952, eliberată 
de I.T. Petroșani. O declar 
nulă. (582)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Popes
cu Mariana, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (580)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Sinka 
Lidia, eliberată de I.U.M. 
Petroșani. O declar' nulă. 
(577)

PIERDUT legitmație de 
serviciu pe numele Feche- 
tă Vasile, eliberată de Î.M. 
Lupeni. O declar nulă, 
(mp)
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