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Patru decenii ale devenirii noastre
Noi succese ale minerilor

Minerii Văii Jiului în- 
tîmpină cele două mari e- 
venimente ale anului — a 
40-a aniversare a Eliberă
rii patriei și Congresul al 
XIH-lea al partidului — 
cu rezultate deosebite în 
muncă. Vineri, 18 mai, 
șapte întreprinderi miniere 
— Lonea, Petrila, Dîlja, 
Livezeni, Aninoasa, Vul

can și Paroșeni au extras 
împreună, peste sarcinile 
de plan,' 1531 tone de căr
bune? Cel mai mare plus 
al zilei — 778 tone l-au 
înregistrat minerii d? la 
Livezeni, urmați de mine
rii de la Dîlja CJ un plus 
de aproape 50) tone de 
cărbune.

I.M. Paroșeni, pe loc fruntaș
■ I.M. PAROȘENI, cu cele 8137 tone 

extrase suplimentar în această lună, se 
află în fruntea întrecerii socialiste pentru 
a da țării cît mai mult cărbune. De Ia 
începutul anului din abatajele minei Paro
șeni au fost extrase peste prevederile de 
plan aproape 25 000 de tone. Cel mai mare 
plus îl înregistrează minerii sectorului I — 
19 609 tone, ca urmare a depășirii produc
tivității muncii cu 380 kg pe post. însem

nate depășiri raportează de la începutul 
anului și minerii din sectoarele IJI și IV, 
care acumulează împreună un plus de 
peste 10 000 de tone. Trebuie subliniate 
totodată eforturile pe care le-auRdepus în 
această lUnă minerii sectorului II pentru 
redresarea producției, extrăgînd în pri
mele două decade ale lunii mai peste 500 
tone de cărbune suplimentar sarcinilor de 
pian. _

Tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, a participat, sîmbătă, 
la lucrările Plenarei Con
siliului Național al Agri
culturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, care 
s-au desfășurat în Capi
tală în zilele de 18—19 mai 
a.c.

La sosirea în sala Pala
tului Sporturilor și Cul
turii din Capitală, unde au 
avut Ioc lucrările, condu
cătorul partidului și sta
tului a fost întîmpinat cu 
multă căldură, cu vii și 
îndelungi aplauze.

In această atmosferă 
entuziastă, în prezidiu a 
luat loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

La lucrările plenarei au 
participat, ca invitați, se
cretari cu probleme de a- 
gricultură ai comitetelor ju
dețene de partid, cadre

din conducerea direcțiilor 
generale județene' pentru 
agricultură și industrie a- 
limentară, uniunilor ju
dețene ale cooperativelor 
agricole de producție, trus
turilor S.M.A., I.Ă.S. și 
horticole, inspectorii șefi ăi 
inspectoratelor județene 
silvice, reprezentanți ai 
unor consilii unice agroin
dustriale de stat și coope
ratiste, ai oficiilor de gos
podărire a apelor, comisiilor 
județene ale producătorilor 
agricoli individuali, speci
aliști din unități de pro
ducție, cercetare și învăță- 
mînt.

Au luat parte, de ase
menea, cadre cu munci de 
răspundere din ministere 
și instituții centrale care 
au sarcini în domeniul a- 
griculturii,) activiști de 
partid și de stat, ai orga
nizațiilor de masă și ob
ștești..

Plenara a dezbătut, timp 
de două zile, probleme de 
mare actualitate ale agri-

culturii noastre socialiste 
în lumina orientărilor și 
cerințelor puse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socia
liste România, în fața aces
tei ramuri de bază a eco
nomiei naționale, a tu
turor lucrătorilor ogoarelor. 
Ordinea de zi a cuprins:

1. Raportul privind des
fășurarea campaniei de în- 
sămînțare a culturilor de 
primăvară; acțiunile ce 
trebuie întreprinse pen
tru întreținerea culturilor 
și efectuarea în cele maî 
bune condiții a lucrărilor 
din campania agricolă de 
vară.

2. Raportul privind ac
țiunile întreprinse de or
ganele și unitățile agrico
le pentru transpunerea în 
viață a orientărilor și in
dicațiilor tovarășului
Nicolae Ceaușescu, în ve-

(Continuare în pag. a 4-a)

TĂRII; CÎT MAI MULT CĂRBUNE !
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Față în față promisiuni și rezultate
Azi, I.M. Uricani

Căutînd cauze, se pierde 
cărbune prin penalizări

Revenim la mina Uri
cani, pe tema calității 
cărbunelui, o problemă 
mult discutată, care ri
dică serioase semne 
întrebare la această în
treprindere. Din 
locului, trebuie 
marcăm faptul 
luna aprilie,

de

capul 
să 
că, 

luna aprilie, situația 
s-a îmbunătățit, față 
rezultatele primului tri
mestru. Mai concret, da
că la nivelul primului 
mestru conținutul de 
nușă a fost depășit 
5,5 puncte, în luna 
prilie depășirea s_a

____________________
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in 

nU 
de
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a- 
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dicat la 5,8 puncte. La 
umiditate, realizările
sînt la nivelul planului, 
cu depășiri nesemnificati- niul calității, aici unde nu 
ve. Oricum, penalizările 
sînt._ substanțiale. Ele 
se mențin la cifra de 
8000 tone lunar, ceea ce 
nu este deloc puțin. Din 
situația pe care am pri
mit-o de la comparti
mentul de specialitate al 
minei, rezultă că, pentru 
neîncadrarea în indica
torii de calitate planifi
cați, I.M. Uricani a fost

penalizată cu 31 885 tone 
de cărbune cocsificabil. 
Rezultă clar că în dome-

pot să existe necazuri o- 
biective, domeniul în ca
re totul depinde de stră
danii, de preocupările fie
cărui membru al colecti
vului, nu s-a acționat co
respunzător. De ce ne per
mitem această afirmație?

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag, o 2-a)

Construcții 
noi 

în orașul 
minerilor

Pe harta orașului Petri
la prinde -contur o nouă și 
modernă poștă cu centra
lă telefonică automată și 
un nou bloc cu 46 de a- 
partamente. Despre sta
diul lucrărilor la aceste 
două construcții am pri
mit relații de la maistrul 
Constantin • Tomșa, : șeful 
formațiilor complexe de 
constructori, care ne-a 
spus: ,

—: La noua poștă lucră
rile se desfășoară bine. A- 
cum ne aflăm într-o fază 
avansată a structurii de 
rezistență la parter.. Am 
primit de cîteva zile o ma
cara de tip MT-110 cu ca-

Vasrle BELDIE, 
Emilian DOBOȘ

(Continuare în pag. a 2-a)
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DE LA O 
DUMINICĂ LA ALTA

■■■■■■■■■■■■■-

IN SPIRITUL INDICAȚIILOR TRASATE DE 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU I.A 

PLENARA CONSILIULUI NAȚIONAL AL 

OAMENILOR MUNCII

O cerință mereu actuală :

Accentuarea laturilor calitative 
ale activității de producție
In această săptămînă,. au avut loc, în toate între

prinderile economice din municipiu, dezbateri ale 
comitetelor de partid eu- activul din industrie, pe 
marginea sarcinilor reieșite din cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la Plenara Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii. In spirit critic și autocritic, a 
fost analizată activitatea desfășurată de organele și 
organizațiile de partid și consiliile oamenilor muncii 
prin prisma rezultatelor obținute în primele 4 luni 
ale acestui an. Au fost stabilite măsuri în vederea 
intensificării preocupărilor colective pentru îmbună
tățirea activității economice astfel ca pe întregul an 
să se asigure îndeplinirea integrală a sarcinilor la toți 
indicatorii cantitativi și calitativi stabiliți prin Pla
nul național unic de dezvoltare economico-socială.

Din analizele efectuate, precum și din dezbateri, 
s-a desprins hotărîrea organelor și organizațiilor de 
partid, a organelor colective de conducere, organizați
ilor de masă și obștești de a acționa cu exigență și 
înaltă răspundere muncitorească, cu dăruire patrioti
că pentru creșterea realizărilor la fiecare loc de mun
că. Numeroși mineri, ingineri, tehnicieni, maiștri, e- 
conomiști, muncitori pdlicalificați au indicat drept căi 
ale îmbunătățirii realizărilor resursele interne ce 
stau Ia îndemîna întreprinderilor și sectoarelor de 
producție. Au fost formulate critici și s-a relevat ne
cesitatea eliminării neajunsurilor care au stînjenit 
bunul mers al producției, pentru a se asigura valori
ficarea la maximum a capacităților de producție, a 
forței de muncă și. timpului de lucru.,

(Continuare în pag. a 2-a)

Sub coordonarea tehnicianului loan Burlec, lă
cătușii Titus Munteanu și Francisc Muszka, de la 
C.C.S.M. Petroșani, verifică uh set de reductoare de 
presiune — componente ale aparatelor de salvare 
minieră. ________ Foto: Șt. NEMECSEK

La I. M. Petrila

Unul din imperativele 
subliniate de Plenara Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii, după care 
trebuie să-și călăuzească 
întreaga activitate toate u_ 
nitățile economice din Va
lea Jiului, este economi
sirea și gospodărirea e- 
energiei electrice. Nu fa
ce excepție, în acest sens, 
nici colectivul întreprin
derii miniere Petrila. De
altfel, o analiză inserată în 
ziarul nostru, la începutul 
acestui an. a reliefat pre
ocupările majore ale co
lectivului și, implicit, re
zultatele obținute în acest 
domeniu vital al economi-

.ei naționale.
Debutul în anul 1981 a 

fost, din nou, rodnic, Stau

Kilowații și spiritul gospodăresc
mărturie rezultatele, < care 
relevă faptul că la mina 
Petrila activitatea de eco
nomisire a energiei elec
trice se bucură de atenția 
cuvenită. Pe întreprinde

tone cărbune pentru cen
trale termice, 239 kg ben
zină și 900 kg petrol.

Sing. Aurelia Bîrsan, din 
cadrul biroului energetic, 
care ne-a furnizat detali

re, după patru luni; eco
nomia de energie electri
că atinge cifra de 99 828 
kWh. Economia realizată 
pe tona de cărbune brut 
extras este de 1,52 kWh.
La combustibil, alte ci
fre reprezentative: 14,8 
tone motorită, 3676

ile de mai sus privind e_ 
conomiile realizate, ne-a 
nffli vorbit despre masuri
le care au fost, nu numai 
stabilite, ci și traduse în 
practică. Cîteva dintre â_ 
cestea sînt: înlocuirea
compresoarelor vechi, cu 
randamente scăzute, de la

stația de compresoare Cen
tru, cu compresoare noi, 
cu randamente superioare; 
executarea unui siloz tam
pon care preia producția 
sectorului III, simplificînd 
transportul (orizontul
0—50); funcționarea pe ba* 
ză de grafic a pompelor 
de evacuare a apelor din 
bazinele principale; utili
zarea rațională și - numai 
în sarcină a instalațiilor 
de extracție; prelucrarea cu 
întregul personal a proble
melor privind gospodări
rea judicioasă a fiecărui 
kilowat. Și, în fine, o mă
sură permanentă este ac
tivitatea de control care

Alexandru TĂTAR

(Continuare în pag. a 2-o)
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Curier j urid i c
Vulcan: încetarea aCtivită- 

aflată în stare de gravidi- 
și îngrijirea copilului pînă 
temei legal arț. 9, alin. 2 și

(Urmare din pag. I)

■ ETELCA LAPOS, 
ții unei femei încadrate, 
tate sau pentru creșterea 
la vîrsta de 7 ani, are ca _ . ____ _
4 din Legea nr. 1/1970. Ca atare, femeia este în drept 
să solicite oricînd reîncadrarea, chiar înainte de a îm
plini copilul 7 ani, iar unitatea trebuie să-i asigure 
loc de muncă în conformitate cu dispozițiile în vigoa
re." In acest fel se asigură respectarea dispoziției a- 
mintite din lege, care stabilește că perioadele lucrate 
înainte și după reluarea activității se leagă la consti
tuirea vechimii neîntrerupte în aceeași unitate pentru 
acordarea drepturilor corespunzătoare. In plus, legea 
permite persoanei în cauză să se încadreze la o altă 
unitate dacă prima unitate avizează" în scris că nu îi 
este necesară. Oricum, obligația primară de reînca
drare o are unitatea unde persoană și-a încetat acti
vitatea pe acest motiv. Numai într-o asemenea orien
tare își găsește eficiență această dispoziție legală me
nită să ocrotească mama și copilul. Așadar, ădresați-vă 
cu cerere scrisă la unitate, care trebuie să asigure 
o rezolvare în termen și în sensul legii. ‘

■ GHEORGHE SAUCA, Paroșeni: In conformita
te cu art. 69 din Legea nr. 3/1977, contribuția de 2 la 
sută pentru pensia suplimentară se bazează pe prin
cipiul mutualității persoanelor asigurate și, împreu
nă cu sumele alocate de la bugetul de stat, asigură 
fqhdul pentru plata acestui supliment la pensie. Deoa
rece legea nu distinge situații diferite, rămîne ca în 
acest procent să se facă reținerile la toate persoanele 
încadrate. Nu este întemeiată afirmația dv. că nu 
mai beneficiați de nici un drept fiind pensionat. Dim
potrivă, în perioada aprobată să lucrați, beneficiați e_ 
fectiv, pe lîngă pensia pentru limită de vîrștă, și de 
pensia suplimentară. Referitor la cea de a doua pro
blemă, sîntem de acord cu dv. că nu aveți obligația să 
plătiți cotizația de sindicat de două Ori. Prezentați 

i dovada de plată de la „Clubul pensionarilor", urmînd 
I ca la unitate să nu se mai pretindă această plată.

Analizele și dezbaterile 
care au avut loc au pornit 
de la tezele și orientările 
de mare valoare practică 
ale secretarului general al 
partidului, potrivit cărora 
în actuala etapă este ne
cesară accentuarea laturi
lor calitative ale activită
ții economice, intensifica
rea preocupărilor pentru a 
asigura un plus de Reali
zări pe calea creșterilor in
tensive, prin sporirea pro
ductivității muncii și a 
randamentelor, dezvoltarea 
și afirmarea gîndirii eco
nomice înaintate, a spiritu
lui de bună gospodărire a 
avuției întreprinderilor. 
In contextul acestor ori
entări se înscriu îndatori
rile ce revin organizațiilor 
de partid și colectivelor 
din domeniul minier de a ,
înfăptui neabătut prevede
rile stabilite pentru creș- 1
terea productivității mun- '
cij, ale programelor de 
mecanizare, de a asigura . 1
promovarea tehnologiilor "
de extracție, avansate, di
mensionarea corespunză- 1
toace a personalului pe <

genuri de lucrări și acti
vități, optimizarea trans
portului și îmbunătățirea ■ 
calitativă a activității e_ 
lectromecanice, înfăptuirea 
acestor obiective are o im
perioasă nevoie de un cli
mat de ordine și discipli
nă exemplar. In acest sens, 
trebuie să sporească exi
gența organizațiilor de

conomisire — în-ă din fa
za de concepție și elabora
re a tehnologiilor, a lucră
rilor miniere și reparați- nală și locativă, 
ilor planificare — și a ac. 
țiunii de recuperare a ma- 
terialelor refolosibile. 
evident faptul că în 
vința economisirii și 
perării unor piese și 
ansamble numeroase

industria textilă și de pre
lucrare a lemnului, unită
țile de gospodărie comu- 

. ' ' , industria
alimentară — - necesitatea 
intensificării preocupări- 

Este lot consacrate realizării sar_ 
pri- 

recu-
sub-
co_
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cinilor de plan. Au fost 
stabilite măsuri a căror 
îndeplinire va trebui să fie 
îndeaproape urmărită de 
organele de partid și con
siliile oamenilor muncii, 
asigurînd 0 participare tot 
mai activă a colectivelor la 
desfășurarea unei activi
tăți productive rodnice, e- 
ficiente. ' ?

Accentuarea laturilor calitative
rzz/z//zz/zzzzz/z/zzzzz/zzA/zzzzzzzz/z/zzzzzzzzzzzzzzzzzz//zzzz/zzzzzz/z/»

lective au obținut rezultate Rezultatele bune obți- 
îmbucurătoare, fără să e- 
puizeze însă întreaga arie 
de posibilități afla;e ia î,n- 
demîna formațiilor de lu
cru.

Dezbaterile care au avut 
loc au reliefat și în cele
lalte domenii — prepara
rea cărbunelui, producția 
de energie electrică, cons
trucțiile de mașini minie
re, obiectivele de investi
ții industriale și social- 
culturale, producția de pie
se de schimb și prestările 
de servicii pentru subteran,

partid, a organelor colec
tive de conducere față de 
orice încălcare a discipli
nei de muncă și de pro
ducție, a celei tehnologi
ce și financiare.

Concomitent cu asigura
rea creșterii productivită
ții muncii, în întreprinde
rile miniere trebuie să se 
acționeze mult mai stărui
tor pentru îmbunătățirea 
calității cărbunelui extras. 
Alte resurse de îmbunătă
țire a realizărilor e •Gno
mice constau din intensifi
carea preocupărilor de e-

nute pe cele 4 luni trecu- 
. te din acest an de majo

ritatea colectivelor din Va
lea Jiului reflectă hotărî- 
reâ cu care oamenii mun
cii, avînd în frunte comu
niștii, acționează pentru 
sporirea realizărilor, ani
mați de dorința ca în acest 
an să dea pe deplin măsu
ra priceperii, abnegației ‘și 
înaltei răspunderi munci
torești, a capacității , lor 
productive — trăsături 
fundamentale ale clasei 
noastre muncitoare, ale în
tregului popor.

Kilowații și spiritul
(Urmară din pag. 1) ție. Deși avem economii
------  —------- -——— ------- -importante, nu ne putem 

declara mulțumiți atîta 
timp cît nu am epuizat 
toate rezervele noastre de 
economisire.

Am apreciat înto.denu- 
na acele colective caro, '. i- 
zate critic, și-au însușit 
ceea ce le'-aparțme, aețio- 
riînd prbmpt pentru elimi
narea deficiențelor. De ă- 
ceea, optica acestui colec
tiv autoexigent și omogen, 
de la Petrila, care nu se 
mulțumește ■ cu ■ puțin și 
caută soluțiile cele ‘ mai 
favorabile ■ pentru a reali
za integral sarcinile ce-i 
stau în față, impuse de-ne
cesitățile economiei " națio
nale ' merită aprecieri deo
sebite. Faptul că în frun
tea acțiunilor de economi
sire se. află sectorul IV . 
(șef de sector,- ing. llaiie 
Bora) constituie un ■ motiv 
de mîndrie pentru minerii 
de aici. Dar constituie și 

■ un prilej de ambiționai e; a

are menirea de a sesiza o- 
rice deficiență, orice scă
pări în domeniul energe
tic.

Dacă mai sînt încă po
sibilități de realizare a noi 
economii ’ Iată o întreba
re la care șeful biroului e- 
nergetic, sing. Victor San
du, a răspuns afirmativ:

— Nu am reușit pe de
plin să rezolvăm proble
ma consumului energetic 

' pentru producerea aeru
lui comprimat. Aici, avem 
încă, un consum ne per
mis de mare. Pe lîngă for
marea unor echipe speci
ale, cu sarcina de ă con
trola zilnic coloanele de 
aer, am luat măsuri de re 
dimensionare a conducte
lor, de eliminare a gituiri- 
lor și neetanșeitățilori 1 n- 
tr.un cuvînt, acum, toate 
eforturile noastre sînt în
dreptate în această dîrec-

Instantancu de mun
că din cadrul Fabricii 
de piine din Livezeni.

Ilie ȘERBAN, jurist__
Foto: Șt. NELEANU

Câutînd cauze

avem !
mult ? — mai în-

NO Ta

altor colective pentru 
dobîndi locul I. Numai așa, 
aflați într-o continuă în
trecere cu ei înșiși, mi
nerii de. la Petrila vor do 
hindi noi rezultate care să 
le ateste statutul ie buni 
gospodari.

Economisind energia e- 
legtrică și. combustibilul, 

. minerii de la Petrila aju
tă; nu numai economia na
țională, prin reducerea 
consumului planificat, dai 

> contribuie și la transpu
nerea în realitate, a devi
zei lor: ,,Cărbune,■ mai mult, 
mai bun, mai ieftin !“. Ce
le peste 23 000 tone de căr
bune extras suplimentar de 
la. începutul .anului ' dove
desc hotărîrea colectivu
lui minei Petrila de a ac
ționa. în acest seps, reușin- 
du-se astfel să se . livreze 
beneficiarilor cantități su
plimentare de cărbune în 
condițiile unui preț de cost 
scăzut și" de eficiență spo- 
rită. .

Miercuri1, 16 mai a.c., ora 
11,30. Intrăm în cofetăria 
nr. 330 din Lonea. Adre
săm o întrebare simplă :

— Aveți ciocolată ?
Șîntem priviți cu niște 

ochi de parcă am fi cerut... 
luna de pe cer ! —

— Nu
— De 

drăznim.
— Da... !
Vînzătoarea Ana Blaj își 

vede mai departe de cură-

(Urmare din pag. I)

re vom ridica grinzile de 
rezistență la cele două 
tâje, cît va avea 
construcție. Avem 
dinea că predarea 
sediu al poștei, în ceea

e_ 
această 
ccrtitu- 
noului

ce

■■■■••■■•■•■•■•••••■■•■•■■a

Construcții noi
.............. ..

np privește pe noi, va avea 
loc Ia termenul planificat.

1 Concomitent cu acest o- 
biectiv, desfășurăm lucră
rile de construcție și 
blocul 106 cu 42 de 
partamențe. Și , 
bine cu ritmul de . . 
ție. Ii.ă aceste două obiec
tive 'aVern ' ■ cinci echipe 
mixte coordonate de șefii 
de echipă Kiss Alexandru, 
Ion Ciobariu, Dan Flores- 
cu, Ignat Marin și Elena 
Zaharia. Aceste echipe de 
constructori reușesc să se 
achite bine de sarcinile zil
nice. Prin construcția a_ 
cestei poște moderne și a 
noilor blocuri, orașul Pe
trila cunoaște o dezvoltare 
armonioasă, asemenea ce
lorlalte orașe ale Văii Jiu
lui, oferind locuitorilor lui 
condiții tot mai bune de- 
muncă și de viață.

la 
a- 

aici stăm 
execu-

i

I

cărbune prin penalizări
(Uimdre din pag. I)

Acțiune de înfrumusețare 
a incintei unității

Paralel cu activitatea de 
producție și satisfacere în 
condiții cît mai îndestulă
toare a populației cu pro
duse și preparate de lapte, 
colectivul Fabricii de pro
duse lactate acționează 
pentru înfrumusețarea in
cintei unității 
ei. In aceste zile 
din curtea fabricii 
curățat. Au fost 
amenajate o zonă 
ronduri cu flori și au fost 
plantați 80 pomi fructiferi. 
In ziua de 17 mai, în haine 
de lucru, în frunte cu șe
ful fabricii, Vasile Bălță-

și în jurai 
terenul 
a fost 

totodată 
verde și

rețu, muncitorii 
colan, Violeta 
Pintea Sînziana, 
tean, Sandu 
fira Avram și alții au mon
tat un gard pitic de 
tecție pe 
m, iar în 
la gardul 
amenajat 
na verde.
plantat brazi și curățat în- 
trega zonă din fața fabri
cii, dîndu-i un aspect plă
cut și exemplu de urmat 
și pentru celelalte unități 
economice din zonă. (T.R.)

Lelica Co-
Saunciue,

Ion Mun- 
Samson, Pro-

pro- 
o lungime de 150 

spatele lui, pînă 
de incintă, s-au 

spații pentru zo- 
De asemenea, au

Pentru că mina Uricani a 
înregistrat, pe primele pa
tru luni ale anului, a- 
proape 22 000 tone de căr
bune cocsificabil, extras 
peste plan, dar a rebutat 
aproape 32 000 de tone. 
Sînt cifre care spun mult. 
Ceea ce denotă că nu se 
respectă întocmai măsuri
le cuprinse în programul 
stabilit pentru îmbunătă
țirea calității producției. 
Se constată cîteva cauze 
care au condus la depăși
rea conținutului de cenușă 
ca exploatarea unor zone 
de zăcămînt cu conținut 
de cenușă de 54—55 la su
tă, extragerea cu comple
xe de tăiere și susținere 
mecanizată a peste 85 000 
tone de cărbune, și, mai 
ales, nealegerea șistului 
vizibil în abataje și. la pre
gătiri. Se invocă imposi
bilitatea evacuării separa
te a sterilului de la lucrările 
de pregătire în cărbune, in

cit locurile de muncă, de- 
versînd producția pe ace
lași flux de transport, .tre
buie oprite în perioada e- 
vacuării sterilului. Dar, 
căutînd cauze și invoaînd 
imposibilități, se pierde căr
bune prin penalizări... Or, 
credem că ar fi mai util 
să se caute și șă se găseas
că soluții, nu explicații.

Este adevărat: în pa
tru luni s-au claubat 17 872 
tone de steril, există rezul
tate bune la sectorul VI, 
transport, în cadrul căruia 
sînt plasate, zilnic, 12 pos
turi pentru alegerea ste
rilului. Dar nu e deajuns.

Vechea problemă a ins
talației de presortare (Tro- 
mmel-concasor) se pare că, 
în sfîrșit, nu mai este o.., 
problemă. După atîtea a- 
mînări, instalația a fost 
recepționată și, în această 
perioadă s-a trecut la ex
ploatarea ei. Așteptăm cu 
interes rezultatele în ceea 
ce privește îmbunătățirea 
calității cărbunelui la mi
na Uricani. Vom reveni.

terne. O întrerupem, KȘfgi- : 
țimîndu-ne și, cu curiozi
tate, cerem să vedem .__ee 
este. prin, magazie. După 
puțin timp descoperim o 
cutie de carton cu 9 bu
căți ciocolată import, 
rem explicații.

— Or fi rămas din gre
șeală, vine răspunsul. .

îndrăznim să mai Cău
tăm, curioși să vedem da
că s-a mai „uitat" cevă... 
ascuns. .

După ce dăm la-o par
te • două lăzi cu... cartofi 
(ni se spune că sînt ăfe 
șefei , de unitate, Lețiția 
Danciu „plecată la ședin
ță") descoperim cu stu
pefacție !!! — sub un car
ton, 3 (trei 11!) lăzi cu a- 
celâși sortiment de cioco
lata. In total, peste 860 de 
bucăți de ciocolată, marfă 
dosită, în timp ce răs
punsul, invariabil, pentru 
clienți era: ,,N’ avem

Acest abuz revoltător 
merită a fi tratat cu toată 
seriozitatea și severitatea 
de cei în drept. Ceea Ce 
am constatat miercuri, 16 
mai, la cofetăria din Lonea 
trece, prin limitele sale 
majore, în domeniul ab
surdului. Așteptăm măsu
rile Direcției comerciale a- 
municipiului pentru a le da 
publicității.

Alexandru TĂTAR

Ce-

ră sensibilitate, care do
vedesc maturitatea ar
tistică a pictoriței. (M.B.)

I
II
II

X.

■ VERNISAJ. Luni, 21 
mai, la biblioteca „Mi_ 
hail Sădoveănu" din Bucu
rești, profesoara Liceu
lui industrial din Petro
șani, Mihaela Grigoriu, 
vernisează o expoziție de 
pictură sub genericul 
„Simfonia culorilor". Ex
poziția, vernisată inițial 
la Teatrul de stat „Valea 
Jiului" din Petroșani, 
cuprinde peisaje de ra_

■ CURS DE CALIFI
CARE. In prezent la mi
na Paroșeni sînt cuprinși 
în cursurile de calificare 
158 de mineri, lăcătuși și 
electricieni. O noutate 
pentru acest curs — în- 
cepînd din luna aprilie, 
este frecventat de un nu
măr de 25 muncitori pen
tru specialitatea sondori 
de mină. (Gh. S.)

■ „SEMAFORUL”. Se 
află în curs de amenaja
re gazeta de stradă „Se- 
mafor", a organului mu
nicipal de miliție. Gaze
ta este amplasată pe stra
da Nicolae Bălcescu, ală
turi de sediul Miliției 
municipiului Petroșani. 
(M.B.)

■ SCHIMB DE EX
PERIENȚA. Mîine, la ora 
15, la I.M. Uricani, clu
bul sindicatelor din loca
litate a programat un 
schimb de experiență cu

tema „Stilul și metodele 
de muncă în instruirea 
personalului pentru pre
venirea accidentelor de 
muncă și a îmbolnăvirilor 
profesionale". (M.B.)

■ GAZETA DE PE
RETE de la I.M. Petri
la „Legile țării, legile 
noastre" și-a schimbat 
de curînd ediția. Prin
tre articolele care pot fi 
citite la această gazetă 
<le perete se numără 
„Legea ocroteș.e mama 
și copilul" și „Consecințe
le negative ale ăbsentării

nemotivate de la serviciu' 
(I. Șerban).

■ MAGAZIN DE PRE
ZENTARE. La parterul 
blocului 99 de pe Bulevar
dul Republicii din Petro
șani, I.C.S.M.I. amena
jează un magazin de pre
zentare a ..mobilei. Era și 
timpul. (G.B.)

I

I

Rubrică realizată de
Gh. BOȚEA



DUMINICĂ, 20 MAI 1984 S t e a g O I ir 0 s ti •*-

r~ VATRA DE ISTORIE

în preistorie
țurcane, au fost atrași și 
de munții noștri cu poe- 
nile și văile lor bogate în 
fînețe și pășuni. Această 
îndeletnicire a rămas aici 
în Tară Jiurilor neschim
bată.

Trebuie să precizăm că . 
pînă în secolul al VH-lea 
î.e.n. Se vorbește de pre
istoria neamului nostru 
și numai de atunci în
coace vorbim de istoria 
bazată pe documente Scri
se. De asemenea, e ne
cesar să cunoaștem că 
traco-geto-dacii, care 
sînt o ramură numeroa
să din marea familie a 
indoeuropenilor. s-au do

vedit a avea 
o activitate 
psihomentală 
mult mai 
complexă de- 
cit se credea 
Acest feno

men îl cunoaștem și din 
faptul că atunci cînd au 
apărut în istorie în mi
leniul I î.e.n. au uimit 
popoarele mediteranene, 
pe greci și pe romani, 
prin civilizația lor, pen- 
tru consistența lor spiri
tuală superioară și foarte 
caracteristică. ...

Ei își transmiteau tra
diția oral, nu_ș.i înălțau 
sanctuare fastuoase, n-au 
lăsat „Iliade", „Odisei", 
nici „Eneide", dar spiri
tualitatea lor a fost în
semnată în literatura 
antică „cu mirare și ad
mirație făcînd din geto- 
daci un popor fabulos 
prin vitejie, înțelepciu
ne și spiritul lui- de drep
tate" (Pîrvan).

Această spiritualitate și 
civilizație „oprită pe I6c‘ 
s-a.' transmis - oral .; din 
generație în generație păs- 
trîndu-se în „cotloanele" 
Carpaților nealterate, așa

Am afirmat într-un 
articol anterior că des
coperirile arheologice în 
imediata vecinătate a Văii 
Jiului, atît în părțile gor- 
jene cît și în Valea Stre- 
iului, stau mărturie că 
omul a trăit pe . aceste ți
nuturi din paleolitic. In 
Peștera Muierii de la poa
lele sudice ale masivu
lui Paring s-au găsit res
turi de oseminte ale tipu
lui Homo sapiens fossî- 
lis, o formă de trecere 
de la Homo primigenius 
la omul actual (L. Badea), 
înspre nord, în Peștera 
Cioclovina și Ohaba Po
nor, s-au descoperit u_ 
nelte de pia- 
tră cioplită . 
ale omului bintem dintotdeauna 
paleolitic și pe aCeste locuri 
îpțre altele și 
q ftutie era- ' 
niână, primul rest fosil 
uman descoperit pe teri
toriul României (C. și D. 
Giurescu).

In Valea Jiului, întîm- 
plător s-a descoperit 
material arheolo
gic de mare, valoare. O 
parte s-â irosit: așa s-a 
întîmplat și’cu trei unel
te de piatră cioplită care 
au fost găsite — una în 
Petroșani în fostul car
tier lanza (azi strada 23 
August) lîngă pîrîul Ma_ 
lela, altele două în Pe- 
trila — Taia. Aceste u- 
nelte din silex ca și alte 
obiecte de interes arhe
ologic n-au fost predate 
muzeului de specialitate 
pentru studiu și a fi păs
trate, și nu.se mai ,știe 
nimic de soarta Jor. Da
că ar fi fost atestate de 
specialiști, ar fi fost măr
turie concretă că în Va
lea Jiului omul a trăit 
cu cel puțin 5 milenii î.e.n.

Cercetările au preci- . , 
zat că pe la anul 1800 cum au rămas și la popu- 
Le.ri., adică cu aproape latia de baștină a Văii 
patru milenii în urmă, 
dacii sau geții locuiau 
pe pămîntul carpato-da- 
nubian (Giurescu) și cum 
ei s-au dovedit a fi fost 
vrednici crescători de ani
male și în special de „oi 
cu lînă aspră", adică oi

_______________________

erui nurci nuia, cunoscut , 
posedă aproximativ 14 000 )

"De fa o duminică la alia

despre ei.

A X-a reuniune republicană 
a colecționarilor de ins’gne

— Ce strut tură va avea 
reuniunea ?

— Jn primul rînd tre
buie să remrre faptul ci 
pentru noi această mani
festare are o valoare de
osebită întrucît pr.ma . 
reuniune, în 1975, a fost 
organizată la Petroșani. 
Reuniunea — marcată 
prin emisiunea unei me
dalii comemorative și 
două modele de insigne 
— va consta dintr-o ex_ 
poziție-concurs (care va 
cuprinde 20 teme din ca
re amintesc „Popoarele 
lumii doresc pacea", in
signe social-politice, din 
.industrie, agricultură, mi
nerit, sport etc), sesiune 
de comunicări științifi
ce insignografice și, bi
neînțeles, ședința de 
schimb între participanți.

In zilele de 2 și 3 iunie, în sălile Casei de cultu- 
ră din Petroșani, se va desfășura reuniunea republi- i 
cană jubiliară, a X-a, a colecționarilor de insigne, .' 
manifestare organizată de secția Petroșani a Societă- ) 
ții Numismatice din România. Detalii despre aceas- I 
tă acțiune ne-a dat inginerul Aurel Dula,' cunoscut ( 
si activ colecționar care 
insigne.

Expoziția va cuprinde 400 
panouri însumînd între 
35—40 000 de insigne- a- 
parținînd unui număr de 
aproape 100 de partici
panți.

— Sînt mulți oameni 
care păstrează, poate din 
motive sentimentale, cî- 
teva insigne. Dar ce în
seamnă a le colecționa in 
mod sistematic ?

•— In a colecționa a- 
ceste mici și frumoase 
simboluri există și o la
tură de destindere indi
viduală, dar și o comple
xă valoare instructiv- 
educativă pentru că in
signele marchează un a- 
numiț eveniment istoric. 
A X-a reuniune republi
cană a colecționarilor de 
insigne este dedicată ma
rilor evenimente politi
ce din viața poporului 
nostru: a 40-a aniversa
re a victoriei revoluției

V' i '
de eliberare socială și nâ- ț 
țională, antifascistă și an- i 
tiiinperialistă și Congre- ? 
sului al Xlli-lea al parti- ) 
dulcii.

— In fiecare an, îm- 
preună cu colectivul din i 
Valea Jiului, ați pârtiei-? 
cipat la astfel de mani- ) 
festări. Cu ce rezultate ? țj

— La edițiile anteri- i 
oare ale reuniunii colec- ? 
ționarii din Valea Jiu- ) 
lui — Cornel Morariu, ( 
Kelemen Tiberiu, Miron i 
Rebedea, Dumitru Poe- 1 
naru — au obținut nu- | 
meroase premii. De anul l 
trecut, la Timișoara, un- ? 
de a fost ediția a IX-a, ) 
s_a instituit o cupă trans- î 
misibilă, pentru secți-i 
ile care realizează cel > 
mai mare punctaj. Am | 
luat locul II atunci. A-1 
cum, evident, sperăm mai ? 
mult... \ ț

T. SPÂTARU

Consemnări... 
antoroinanțate

(CRONICA RIMATA)
Luna MAI e pe sfîrșite, 
(însă ploile nu prea) 
soarele i o bagatelă 
și se-arată doar cînd vrea. 
Turmele de nori, pe cer, 
„pasc" albastrul, în neștire. 
(Nu vă-nghesuiți ■ sub

stropi,

Jiului pînă în pragul se
colului al XX-lea. Pen
tru valoarea lor incon
testabilă privind trecu
tul Jian, vom reveni cu 
amănunte asupra lor. ,

Prof. M. JIANU
----------------------------- - J

ȘTIAȚI CĂ...
...vahiba, trib de beduini 

nomazi din centrul Oma
nului se deosebește de alte 
triburi arabe prin statutul 
aparte al femeii ? In tribul 
vahiba, femeile își aleg 
soții și se ocupă singure 
de educația copiilor. Gos
podăria membrilor tribu
lui se sprijină exclusiv pe 

—- femei, bărbații se ocupă de
creșterea cămilelor și... pre
gătirea mincării.

...mica insulă Clippatron 
din Pacific (1,76 kmp) este 
nelocuită din cauza... „su
prapopulării"? Dar e vor
ba de o suprapopulare de un 
anumit gen: cei 11 mili
oane de... crabi de o mă
rime puțin obișnuită, pun 
pe fugă orice intrus așa 
cum au procedat cu o e- 
chipă de cercetători fran
cezi ce-și propusese să re
alizeze acolo un -program 
de observații meteorologi
ce și biologice.

...în Cuba crește copacul 
Cu lemnul cel mai ușor 
din lume cunoscut pînă în 
prezent ? Un metru cub 
de masă lemnoasă din a- 
cești copaci cîntărește doar 
44 kg.

...cea mai mare longevi
tate sportivă a avut-o un 
nordic: suedezul Oscar
Swahr? La olimpiada din 
Anvers, din 1920, el a do
vedit, la 73 ani, un ochi 
la fel de precis și o mînă 
la fel de sigură, cucerind 
medalia de argint la pro
bele de tir cu pistolul.

Culese de 
Ilie BREBEN

Pe locuri ! Fiți ga
ta !... Start !

Foto:
Claudiu BURILEANU

ploaia-i cu... 
AUTQSERVIRE.) 

Rîndunelele-au sosit 
și se-agită, vesele.
Gospodarii au ieșit
să vopsească... „zebrele". 
Cîte unul, mai grăbit, 
pașii prinde să_i deșire. 
Evident, acesta tinde 
spre... AUTODEPAȘIRE. 
O mașină dă năvală, 
claxonînd fără tăgadă, 
parcă-âr trece un ciclon. 
(O fi ea... AUTOSTRADĂ, 
da-i și pentru... pieton.) 
Navetiștii stau prin stații, 
de-așteptări făcînd abuz, 
așteptînd... AUTONOMI, 
să treacă-un AUTOBUZ. 
Neștiind, desigur, ei, 
fiind mai circumspecți 

din fire, 
c-astfel de-AUTOVEHICOL 
e-o... AUTO AMĂGIRE, 

, Insă controlori-s mulți, 
pixilrile-i dau de gol. 
Lucru cert, asta înseamnă 
că e... AUTOCONTROL. 
Pe copacii de prin parc 
(de-ar fi fost un fotograf) 
cu briceagul, cîte Unii 
și_au lăsat un...

AUTOGRAF. 
„Dan, Vasile, Tică, tea, 
Tanța, Ela+Ilie..." 
Tot copacul... răsfoit 
e-o... AUTOBIOGRAFIE. 
Un amic vroia s-obțină, 
pentru alt amic „mai mare" 
un obiect ce să-i parvină 
doar prin... AUTODOTARE. 
Și l-a» obținut cu pile, 
el avînd un unchi la <Shop. 
(Asta va ' parcurge viața 
pe bază de-AUTOSTOP.) 
Dar cînd, pus în gestiune, 
a luat fără ocol, 
a comis1 infracțiune. 
(Romanțat: AUTOGOL)

In cutia de conserve 
una e și alta scrie. 
Asta-înseamnă că-i pe bază 
de.,. AUTOIRONIE. 
Jucării pentru copii, 
(uneori s-a constatat) 
multe sînt AUTOMATE, 
dar se strică... AUTOMAT. 
Iar acum, mai pe sfîrșit, 
parfumat, în plin decor, 
liliacul lunii MAI 
cere drepturi de-AUTOR.

Mircea ANDRAȘ

♦ ♦ •

(H)

1
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Literatură de anticipație

V r ă / i t o r i i“99
— Așa e cînd pleci în grabă, își zise el nemulțumit.

Privi în jur. Nimerise într_o piață, în mijlocul unei 
aglomerări infernale. Lumea se îmbulzea nerăbdătoare 
într-o anumită direcție tîrîndu-1 ca într-un puternic to
rent. Se lăsă antrenat de mulțime. Undeva în față, în 
mijlocul bănuit al pieței, se auzea muzică. Oamenii vo
ciferau. Le înțelegea limba, dar vorbeau toți deodată.

— Cine ești, străine ? De unde 
tat în straie atît de neobișnuite ? 
curios care își căuta salvarea de 
brațul său.

— Vin din anul 2400, răspune __ , _________
mai pur al unui localnic sadea, asteptînd readtia celui
lalt.

Acesta rise.
— Și cum e pe la voi; acolo ?
— Iți voi povesti dacă chiar te interesează. Dar 

întîi lămurește_mă tu pe mine ce se petrece aici, unde 
am nimerit ?

Celălalt se miră sincer :
— La o execuție de vrăjitoare.
Se trasefă într-un loc mai ferit pentru a putea dis

cuta în liniște. Abia acum văzu profilîndu-se pe 
albastru, rugul... •

— Aha, am înțeles !
— Nu, nu cred că ai înțeles. De data asta e 

o vrăjitoare cu talente nemaiîntîlnite.
— Ce vrea asta să însemne ?
— Uite... de pildă. Toate vrăjitoarele pjîng, 

acuzația ce Ii se aduce. Asta nu. Mai mult chiar, 
demonstrat în fața oamenilor puterea. Fără să se sfiască!

— Adică ?

vii, de ești înveșmîn- 
II întreabă un tînăr 

șuvoi agățîndu-se de

Dorin, cu accentul cel

cerul

de

neagă
Și-a

(Va urma) 
Sonia Hozu KORI’OS, 

Cenaclul de literatură de anticipație 
tehnico-științifică

I
I
I

Am intrat val-vîrtej în 
atelierul lui nea Vasile, 
instalatorul,..

— Nea Vasile, repede... 
s-a spart țeava...

Nea Vasile își ridică a- 
gale ochii de pe tabla de 
șah.

Bună-ziua,
dascăle... Ce mai faci ?

— Rău, nea Vasile... 
Țeava...

— De la eșapament ?
— Nu... de la calorifer... 

și curge.
— Și e normal să cur

gă, dascăle, 
lozof Epictet 
picat: „Totul 
a spus lotul, 
referit și Ia 
loriferul dumitale.

— Da, dar la mine cur
ge pe jos.i.

— Ești un pragmatic;.. 
Nu cumva te așteptai Să 
curgă de jos în sus. Află, 
dascăle, că există așa- 
zisele forțe măslce pe ca
re Bernoulli le-a evi
dențiat in faimoasa...

— Nea Vasile... curge, 
j —- Zău, nu te înțeleg,

I
I
I

I

Aâa" î

Anticul fi- 
spunea răs- 

< urge". Cînd 
firește s-a 

apa din ca_

dascăle. Pari un băiat in
teligent. Vrei să repari 
un calorifer fără să cu
noști cele mai elemen
tare noțiuni teoretice...

— Da, dar curge apa... 
pe covoare...

— Covoare... De bună 
seamă persane. Ce obice-

Microfoileton

iuri mic burgheze. Unde 
locuiești dascăle ?

— Pe strada Voinței. 
■— Strada Voinței ?
— Exact. Ce nu e vo

ie ?. / U,-"
— La ce etaj ?
— .Șapte,.; ■
Nea Vasile scrie ceva 

într-un carnețel. Bene
ficiind de timp de gîn- 
dire, ucenicul Gheoighi- 
ță împinge un pion ne
gru in față și zice: „Șan. 
meștere".

>■— La ce etaj a ajuns ar* 
pa, domnule ?

— Cînd am plecat eu 
era pe la 5.

— Și ce te agiți atîta? 
Pînă jos mai sînt patru I 
etaje plus parterul. I

— Nea Vasile, te im
plor... îți plătesc... ;

— O clipă, cetățene. I 
Dumneata vezi că sînt în I 
șah. Mucosul ăsta și-a | 
avansat pionul. Uită că am 
25 de ani vechime în l 
cîmpul muncii. Ca, să 
vezi ce înseamnă tinere- I 
tul din ziua de azil

Deodată, intră o secre- J 
tară agitată. . {

—- Vasile, urgent pe 
strada Voinței, etajul 11!,.. - 
Nu se. știe de unde Wpa 
a pătruns în .locuința to
varășului șef Motănescu.

...Cei doi au pornit ca 
din pușcă. Am rămas pen
tru o clipă 
ochii ațintiți 
pion negru, 
Motănescu, 
meu. Apoi pașii au 
ceput să mă poarte, a- 
proape fără voința Nițea, 
înapoi pe strada Voinței...

Valeriu BUTULESCU

în

nemișcat, cu 
pe curajosul 

cu gîndul la 
salvatorul 

în-
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derea creșterii efectivelor 
și a producțiilor animalie
re, asigurării furajelor la 
toate speciile de animale.

3. Raportul privind mo
dul în care acționează or
ganele și unitățile agrico
le pentru îndeplinirea sar
cinilor ce le revin în do
meniul exportului.

4. Raportul privind rea
lizarea sarcinilor pe anul 
1984 prevăzute în Pro
gramul unic adoptat de 
Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. pri
vind creșterea producției 
agricole în gospodăriile 
personale ale membrilor 
cooperativelor agricole de 
producție și în gospodări
ile producătorilor particu
lari. _

Dezbaterile s-au desfă
șurat în plen, pe sectoa
re de activitate și grupe 
de județe.

In cursul zilei de vineri, 
au avut loc, de asemenea, 
lucrările Plenarei Uni
unii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Pro
ducție și ale Comisiei Cen
trale a producătorilor agri
coli din localitățile neco- 
operativizate.

Au urmat dezbateri ge
nerale, la care au luat cu
vântul numeroși vorbi
tori.

In mod unanim, partici
panții la discuții au dat o 
deosebită apreciere con
tribuției esențiale a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
la elaborarea și înfăptuirea 
politicii agrare a partidu

lui și statului, subliniind 
concepția sa profund ști
ințifică, revoluționară pri
vind realizarea unei agri
culturi moderne, de înaltă 
productivitate, sporirea a_ 
portului acestei ramuri de 
bază a economiei naționa
le la progresul- general al 
țării, la creșterea nivelu
lui de trai ai întregului po
por. In numele milioanelor 
de lucrători ai ogoarelor, 
ei au exprimat sentimen
tele de nemărginită dra
goste, stimă și recunoștință 
față de secretarul generai 
al partidului, pentru spri
jinul permanent acordat 
valorificării depline a ma
rilor resurse de care dis
pune agricultura noastră 
socialistă, situării întregii 
activități din acest dome
niu pe o treaptă calitativ 
superioară, corespunzător 
exigențelor noii revoluții 
agrare, ridicării bunăstă
rii țărănimii, înfloririi con
tinue a satului românesc.

In spiritul orientărilor 
și indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
13 Consfătuirile de lucru 
de la C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1983 și de Ia 
Sinaia din ianuarie 1984, 
pe probleme de agricultu
ră, vorbitorii au analizat 
munca depusă pentru asi
gurarea condițiilor n îce- 
sare obținerii unor pro
ducții agricole cit mai mari. 
S_au examinat, în acest 
sens, rezultatele înregistra
te în campania de primă
vară, precum și lipsurile, 
manifestate în unele sec

toare ale agriculturii. .Tot
odată, au ■’■'ost evidențiate 
pe larg, măsurile întreprin
se pentru executarea, la 
timp și de calittae, a lu
crărilor de întreținere a 
culturilor, pregătirea și 
buna desfășura! e a cam
paniei agricole de vară, 
îndeplinirea integrală a 
prevederilor programelor 
speciale privind sporirea 
producției vegetale și ani
male, atît în unitățile agri
cole de stat și cooperatiste, 
cît și în gospodăriile per
sonale ale membrilor co
operatori, ale producăto
rilor particulari, realizarea 
sarcinilor Ia 
export, pentru înfăptuirea 
tuturor prevederilor de 
plan pe acest an.

In cadrul ultimei ședin
țe, participanții au apro
bat rapoartele supuse dez
baterii și au adoptat Ho- 
tărîrea-apel a Plenarei 
Consiliului Național al A- 
griculturii, Industriei Ali
mentare, Silviculturii șt 
Gospodăririi Apelor.

Primit cu cele mai calde 
sentimente de dragoste și 
prețuire, cu puternice o_ 
vații, în încheierea lucră
rilor Plenarei, a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Re
publicii Socialiste România.

Cuvîntarea conducătoru
lui partidului și statului a 
fost urmărită cu deosebit 
interes, cu deplină aproba
re, fiind subliniată, în re
petate rînduri, cu înde
lungi aplauze și urale.

Participanții au aclamat 
cu înflăcărare pentru secre
tarul general al partidului.

Puternic mobilizați de 
aprecierile și îndemnurile 
cuprinse în cuvîntarea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, cei prezenți au 
exprimat voința fermă a 
tuturor oamenilor munci' 
din agricultură și indus
tria alimentară, din dome
niile silviculturii și gospo
dăririi apelor de a folosi 
deplin și rațional fondul 
funciar, de a ridica poten
țialul productiv al fiecărei 
suprafețe de teren, de a u_ 
tiliza cu eficiență maximă 
baza tehnico-materială, de 
a realiza în întreaga lor 
activitate Un salt calitativ, 
care să determine obține
rea unor producții agrico
le bogate în vederea satis
facerii nevoilor economiei 
naționale, și cerințelor de 
consum ale populației. Este 
angajamentul fierbinte luat 
de lucrătorii ogoarelor ho- 
tărîți să întîmpine cea de-a 
40-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și na
țională, antifascistă și an- 
tiimperialistă și cel de-al 
XIII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român cu 
rezultate cît mai bune în 
dezvoltarea și moderniza
rea continuă a agriculturii, 
în sporirea contribuției a- 
cesteia la progresul econo- 
mico-social al țării, la 
măreața operă de edifica
re a socialismului și comu
nismului pe pămîntul pa
triei.
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No-
călă- 

Casca-

PETROȘANI — 
iembrie : Povestea 
toriilor ; Unirea : 
dorul Hooper ; Parîngul 
Războiul stelelor.

LONE A: Elvis.

ANINOASA: Femeia
dispărută.

VULCAN — Luceafărul: 
De dragul tău, Anca.

LUPENI
Hercule cucerește 
tida.

Cultural :
Atlan-

URIC ANI: O 
iarna.

21 MAI

19,15

20,00

21,30
21,50

nul 23 August din 
Capitală.

> Micul ecran pen
tru cei mici.

I Desene animate 
(color).

> Telejurnal (parțial 
color).
Sport.

i Cîntarea României 
(color).

I Film artistic: 
„Ana și hoțul" 
(color).
Premieră TV.

> Varietăți muzicale.
I Telejurnal 

color). 
Sport.

21 MAI

20,00

(parțial

lebădă

7 No-PETROȘANI — 
iembrie: Contrabandă la 
vamă: Unirea: Șatra; Pa
rîngul: Ringul.

LONE A: Incredibilele 
aventuri ale unor italieni 
în Rusia.

VULCAN — Luceafă
rul: Călătorul cu cătușe.

LUPENI — Cultural: 
Cascadorul Hooper.

URICANI: Am fost 
cini.

8,30

ve-

TV
20 MAI

Să rezolvăm 
preună. 
ții la 
pentru elevii 
a VlII-a.

îm-
Consulta- 

matematică 
clasei «SA-

I

Almanahul familiei. 
De strajă patriei. 
Muzica pentru toți.

(par-

Prezente românești
VIENA 19 (Agerpres). — 

La Viena s-a desfășurat în- 
tîlnirea unor generali în 
rezervă din Bulgaria, Ce
hoslovacia, R.D.G., Gre
cia, Italia, Marea Brita- 
nie, Norvegia, Olanda, Po
lonia, Portugalia, România, 
Ungaria și U.R.S.S. con
sacrată dezbaterii unor pro
bleme actuale privind pa
cea și dezarmarea în Eu
ropa. Intîlnirea a fost ini
țiată de grupul „Generalii 
pentru pace și dezarmare".

In cadrul întîlnirii, con
cepția și inițiativele pre
ședintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, privind 
oprirea amplasării de noi 
rachete nucleare america
ne în Europa și, totodată, 
a contramăsurilor nuclea
re anunțate de U.R.Ș.S.. 
pentru reluarea negocieri
lor, în vederea ajungerii 
la un acord vizînd. elibera
rea completă a continen
tului de rachete nucleare 
cu rază medie de acțiune, 
de orice arme nucleare, au 
fost expuse pe larg de re

prezentantul român, gene
ral de armată (r) Ion Tuto- 
veanu.

BUDAPESTA 19 (Ager
pres). — La Budapesta a 
avut loc consfătuirea mi
niștrilor culturii din țări 
socialiste. Din România a 
participat o delegație con
dusă de Ion Ștefănescu, 
priin-vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației 
Socialiste.

Participanții s-au in
format reciproc în legătură 
cu dezvoltarea culturii în 
statele respective, schim

burile culturale internațio
nale, rolul acestora în pro
movarea spiritului de în
țelegere și colaborare în
tre țări și popoare și în 
afirmarea tot mai puternică 
în Europa și în întreaga lu
me a ideilor destinderii, 
păcii .dezarmării, progre
sului social.

A avut loc, de asemenea, 
Un schimb de păreri cu 
privire Ia sărbătorirea, în 
1985, a celei de-a 40-a ani
versări a victoriei asupra 
fascismului.

Calendar sâptâmînal
(21—27 MAI 1984)

LUNI, 21 MAI
— IntîJnirea, în Suedia, a primilor miniștri din 

țările Asociației Europene a Liberului Schimb 
— A.E.L.S.

MARȚI, 22 MAI
— Va fi lansată racheta spațială vest-europeană 

„ARIANE" de la centrul aerospațial din Guyana.

MIERCURI, 23 MAI
— Alegeri prezidențiale în R.F. Germania.

JOI, 24 MAI
— începe vizita în Spania a primului ministru al 

Italiei, Bettino Craxi (24—26).

VINERI, 25 MAI
— „Ziua eliberării Africii" (la 25 mai 1963 a fost 

creată Organizația Unității Africane — O.U.A.)
:— „Săptămîna de solidaritate cu popoarele coloni

ale din Africa australă" (proclamată de Aduna
rea Generală a O.N.U. în 1972).

— Al XX-lea Congres al P.C. Finlandez (25—27).
— Al VII-lca Congres al Partidului Socialist Unit 

din Berlinul occidental (25—27).
DUMINICĂ, 27 MAI
— Alegeri parlamentare în Egipt.

(Agerpres)

9,00
9,30

10,00
10,30 Viața satului 

țial color).
11,45 Lumea copiilor.

atenție; leu rau :
Lucrurile s-au petrecut la 

Gasoria, în apropiere de 
Neapole. O patrulă a poli
ției tocmai verifica un' de
pozit de gaz lichefiat, pen
tru a se asigura că este 
bine păzit. Nu mică Ie-a 
fost mirarea cînd, intrînd

pe poarta depozitului, au 
fost întîmpinați de răgete
le a doi lei. Paznicul a 
declarat că i-a cumpărat 
ieftin (un adevărat chili
pir I) de la un circ, i-a hră
nit și chiar i-a ...dresat. F.1 
și-a instalat leii într-o ca
bană, în apropiere de de
pozit, sporind că îi vor fi 
de mare ajutor în asigura
rea pazei. De aceea a și 
fost prea puțin satisfăcut, 
cînd polițiștii i-au cerut să 
ducă uriașele feline Ia cea

mai apropiată... grădină 
zoologică.

ZELOȘI
Casierul unei bănci new- 

yorkeze a telefonat la co
misariatul de poliție cel 
mai apropiat, afirmînd că 
un O.Z.N; tocmai a ateri
zat în grădina casei sale 
și că o mulțime de „omu
leți verzi" scotocesc în 
lada de gunoi. O patrulă 
s-a deplasat de urgență la 
„fața locului". Evident a- 
pelul telefonic nu era ni

mic altceva decît o glumă 
de prost gust. Iată însă ce 
a declarat ofițerul de poli
ție Chemat în fața judecă
torului' însărcinat cu exa
minarea „afacerii": la co
misariat s_a dat crezare a- 
pelului telefonic, iar el s-a 
convins că nu există extra
terestri abia după ce 40 po
lițiști înarmați au încon
jurat casa și au examinat 
lada de gunoi... Atîta zel 
pentru o glumă proastă?!...

COLEGIUL DE REDACT^: Iosif BALAN, loan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP - redactor șef. Teodor RUSU - redactor șef adjunct, 

Tomo ȚAȚARCA.

duminical 
color).

(parțial

anului

în eco-

20,40

20,50

21,00

21,45

21,55
22,20

Telejurnal 
color).
Sub semnul 
jubiliar.

20,20" Actualitatea 
nomie.
A patriei cinstire 
— emisiune de ver
suri.
Copiii, minunea 
mii — reportaj.
Film:
„Ultima noapte 
dragoste" 
(color)
Partea I.
La zi în 600 de 
cunde.
Tezaur folcloric.
Telejurnal 
color).

RADIO

lu-

de

se-

(parțial

~.. ; -

.«A?
20 MAI

13,00 Radiojurnal. 13,15 
Din înregistrările orches
trei de muzică ușoară a 
Radioteleviziunii. 13,30 
Radiomagazinul femeilor. 
14,00 Unda veselă. 14,40 
Almanah sonor. 15,00 Ra
dioauditorium. 17,00 Sport. 
Rugby: România — Sco

ția. Transmisiune directă.
18,35 Publicitate 19,00 
Clubul artelor. 20,00 Ra
diojurnal. 20,15 Rezulta
tele tragerii Loto 2. 20,20 
Cîntece, amintiri, confe
siuni. 21,05 Turneul me
lodiilor. 22,00 Radiojur
nal. 22,10 Panoramic 
sportiv. 22,25 Muzică de 
dans. 23,30-5,00 Non stop 
muzical.

Telex.
Album
(parțial
Telesport (color)

România
17,00

— Rugby: 
Scoția.
Transmisiune

întreprinderea de utilaj minier
PETROȘANI

încadrează
DIRECT SAU PRIN TRANSFER

■ paznici (bărbați) cu permis de port armă 
încadrarea și retribuirea se fac în confor

mitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 și Legii 
57/1974.

Mica publicitate
PĂRINȚII urează fiului 

lor Adrian Dumitru, cu o- 
cazia aniversării zilei de 
naștere „La multi ani !“. 
(1965).

VlND Dacia 1300, fabri
cație 1983, 13 000 km. Te
lefon 70323, Vulcan. (1984)

PIERDUT purcel negru, 
cu dungă albă specifică 
rasei „Basna", în zona 
Petroșani-Nord. Găsitoru
lui, recompensă. Telefon 
42980 sau 41663.

PIERDUT legitimație de 
serviciu, pe numele Fiizer 
loan, eliberată de I.M. Dîl- 
ja. O declar nulă. (1982)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Toma 
Marin, eliberată de Auto
baza C.M.V.J. Petroșani. 
O declar nulă. (1978)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Preda 
Minerva, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. O declar 
nulă. (1976)

Redacția și administrația t Petroșani, str. Nicolae Bâicescu, nr. 2. Telefoanai 41662, 
secretariat, *1663, 42464 secții.
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