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în ziarul de azi
■ Conferințe de dare de seamă și alegeri în 

organizațiile U.T.C. Măsuri vizînd crește
rea eficienței procesului de învățămînt și 
a prestigiului liceului.
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Rodnicia faptelor de munca este cea mai grăitoa
re expresie de nețărmurită dragoste, de profundă stimă și a- 
dîncă recunoștință pe care colectivele de muncă din Valea Jiu
lui o închină celor douăzeci 
in fruntea partidului se află 
rășul Nicolae Ceaușescu.

de ani de mărețe împliniri de cînd 
cel mai iubit fiu al națiunii, tova-

înaltă prețuire și atașament deplin față de 
nobila activitate desfășurată de secretarul 

general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu
—

Ca planul trimestrial îndeplinit
Sectorul »V, I. M. Vulcan
Astăzi dimineață, la sfîrșitul schimbului III 

zilei de 23 martie, colectivul sectorului IV de 
I.M. Vulcan raportează îndeplinirea planului 
primul trimestru din acest an. După cum ne infor
ma șeful sectorului, tehnicianul Nicolae Șufan, mi
nerii din acest colectiv’ au extras suplimentar sar
cinilor de plan aproape 3900 tone de cărbune, suc
ces obținut pe baza creșterii productivității muncii 
în cărbune cu peste 1500 kg pe post. Evident, la 
obținerea acestui rezultat de prestigiu și-au adus 
contribuția, în mod deosebit, minerii din brigăzile 
conduse de Traian Borșa, Ioan Bud și Cezar But- 
naru, care exploatează trei abataje cameră, unde au 
obținut, în medie, productivități superioare celor 
planificate cu 800 kg

Sectorul III,
La loc de frunte 

primul trimestru în 
cest an se situează și 
nerii sectorului III de la 
I.M. Bărbăteni unde cu 
cele aproape 3 000 tone 
de cărbune extras în plus 
la zi, de la începutul a- 
nului raportează îndepli
nirea planului pe primele 
trei luni ale anului. 
Plusul de cărbune a fost 
obținut ca urmare a unei 
mobilizări de excepție<

Principalii indicatori 
de plan depășiți

pe post. (Gh.S.)

I. M. Bărbăteni
pe 
a- 

mi-

al 
la 
Pe

de care a dat dovadă în
tregul colectiv, în special 
minerii din brigăzile ce 
lucrează în abatajele ca
meră conduse de Vasile 
Cotea, Constantin Ono- 
frei și Andone Grumă- 
zescu urmare a depășirii 
productivității muncii 
cu 200—300 kg/post au 
obținut lunar plusuri la 
producția fizică brută 
extrasă de 200—400 tone.

Primul trimestru al 
cestui an se prezintă cu 
un bogat bilanț de fapte 
de muncă și pentru con- 
fecționerele de la Vulcan. 
Stăruințele colectivului de 
aici de a obține lună de 
lună succese de seamă au 
creat premisele ca, 
la sfîrșitul 
indicatorii 
fă și confecții textile 
poată fi 
mii lei.
de timp 
ceputul 
acestei întreprinderi a li
vrat suplimentar planului 
la export produse însu. 
mînd 800 mii lei.

a-

pînă 
lui martie, 

producție mar- 
să 

depășiți cu 500 
Tot în perioada 

scursă de la în- 
anului, colectivul

Dînd o puternică expresie sentimente
lor de dragoste și aleasă prețuire, de re
cunoștință pe care întreaga Vale a Jiului 
le nutrește față de secretarul general al 
partidului, în telegramele adresate din 
municipiul nostru tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este reafirmată unitatea strîn- 
să a minerilor, a tuturor celorlalți 
meni ai muncii în jurul partidului, 
conducerii sale înțelepte, adeziunea
de întreaga politică de dezvoltare multi
laterală a patriei, hotărîrea

oa_ 
al 

față

„Comuniștii, toți oa
menii muncii din Valea 
Jiului — se spune în te
legrama Comitetului mu
nicipal de partid — tră - 
iese momente de profundă 
satisfacție în aceste zile 
cînd se împlinesc două de
cenii de la istorica Plena
ră a C.C. al P.C.R. care 
v-a desemnat în fruntea 
partidului, încredințîndu- 
vă sarcina de cea mai 
mare răspundere de a con

Prima combină pusă în funcțiune
La I.M. Valea de Brazi a fost pusă în funcțiu

ne prima combină de înaintări ia această nouă uni
tate economică a C.M.V.J. Brigada condusă de loan 
Baron, care exploatează acest utilaj modern de pro
ducție românească, de tip CI 2, a obținut realizări 
din ce in ce mai bune, ajungînd in decurs de o 
săptămînă pînă la 3 ml pe zi.

fermă de a

face totul pentru 
hotărîri adoptate i 
al partidului.

Din conținutul 
' din Valea Jiului i 
ficative care pun în lumină 
înălțătoare cu care minerii, toți ceilalți 
oameni ai muncii au trăit momentul ani
versar prilejuit de împlinirea celor două 
decenii de cînd în fruntea partidului a 
fost ales cel mai iubit fiu al poporului, e_ 
■ninentul 
moderne.

operă 
socialiste

i înfăptuirea istoricelor 
de Congresul al XlII-lea

telegramelor transmise 
redăm fragmente senini- 

gindurile

ctitor al României socialiste 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

a
pe

duce întreaga 
construcției 
pămîntui scump al Româ
niei. Făcînd bilanțul celor 
două decenii constatăm 
cu mîndrie patriotică și 
nemăsurată bucurie că 
într-un timp istoric relativ 
scurt țara noastră a par
curs un adevărat drum 
de glorie, și a înregistrat 
cele mai răsunătoare pre
faceri datorită activității 
dumneavoastră neobosite,

gîndirii cutezătoare și clar- 
viziunii științifice cu care 
ați conceput și transpus în 
viață strategia dezvoltării 
multilaterale a societății.

Sînt deosebit de expre
sive mutațiile fără prece
dent istoric înregistrate în 
această perioadă la noi în 
Valea Jiului, în munca și 
viața minerilor. In urma 
rodnicelor vizite de lucru

(Continuare în pag. a 2-a)

Ocolul silvic Petroșan'

Acțiuni
de conservare și dezvoltare 

a fondului forestier

P R IM A SAR J A

Gh. CHIRVASA

(Continuare in pag. a 2-a)

Plusuri 
însemnate

Două brigăzi de frun
te de la sectorul I al ' 
minei Uricani. Briga
dierul Alexandru Pato și 
ortacii săi au extras
suplimentar sarcinilor 
de plan, la sfîrșitul ce
lei de-a doua decade a 
lunii, 140 tone de căr
bune. Minerii de la pre
gătire, conduși de 
Sabău, au realizat, 
în această perioadă 
timp, o depășire de 
metri cubi la lucrările 
viitoarelor capacități 
ale sectorului. Iată-i, în 
imagine, pe cei doi har
nici -brigadieri, împre
ună cu doi dintre orta
cii lor, într-un dialog 
la sfîrșitul unui 
rodnic.

In avuția noastră națională, pădurea este un 
bun de mare importanță economică. Exploatarea sa 
rațională, coroborată cu dezvoltarea și conservarea 
fondului forestier sînt preocupări permanente ale 
colectivelor care lucrează în acest domeniu de ac
tivitate. Despre sarcinile care revin „oamenilor 
pădurii" în această perioadă de primăvară, privind 
împăduririle, am stat de vorbă cu ing. I'elician Be_ 
cuș, șeful Ocolului silvic Petroșani, din cadrul Ins
pectoratului silvie al județului Hunedoara.

— In fiecare primăvară, 
in cadrul ocoalelor sil
vice se desfășoară o 
activitate susți
nută pentru pregătirea te
renurilor în vederea împă
duririlor, pentru aprovizi
onarea optimă cu puieți 
de talie mică. In paralel, 
ne ocupăm de recrutarea 
foiței de muncă sezoniere 

asigurarea condițiilor

•-----------------------——u

sociale pentru muncitorii 
forestieri.

— Care este stadiul pre
gătirilor, în cadrul 
lui silvic Petroșani, 
șe inginer ?

— Am asigurat 
condițiile necesare,

Convorbire consemnată de 
Mircea BUJORESCU

Ocolu- 
tovară-

toate 
pentru

(Continuare în pag. a 2-a)
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Știau că le trebuie 
cuptorul. Că au absolută 
nevoie de el pentru ca 
secția să funcționeze la 
întreaga capacitate. Zi și 
noapte s-a muncit pe rup
te. In 
se un 
dădea 
prima 
17 martie, 
evenimentul politic 
viața țării cu cîteva șar
je turnate. Cu fontă de 
care întreprinderea avea 
mare nevoie. Și au reu
șit. Au turnat prima șar
jă într-o joi, pe 14 mar
tie. Pînă pe 17 au mai 
turnat cîteva. Și de a- 
tunci cuptorul de 1,5 to-

ne produce. Produce 
întreaga capacitate 
o frecvență medie de 
șarje pe schimb. Acest 
cuptor va asigura capa
citatea de 1000 tone de

ei muncii. Și asta deoa
rece cuptorul electric 
de 1,5 tone, intrat în 
funcțiune la I.U.M.P., î- 
naintea alegerilor de la 
17 martie, este o premi-

mintea lor încolți- 
gînd ce nu le mai 

pace: să toarne 
șarjă înainte de

Să întîmpine 
din

fontă turnată pe an. Oa
menii sînt mulțumiți. 
Cuptorul funcționează în 
condiții ireproșabile, în_ 
cadrîndu.se perfect în 
parametrii proiectați, 
constructorii de la „Elec- 
troputere" Craiova avînd 
toate motivele satisfacți-

eră în materie. Este pri
mul cuptor de acest tip 
ce 
ră 
de 
că.
țele tehnice pe care 
întrunește, 
înalta fiabilitate, comen-

se omologhează în ța_ 
și este în întregime 
construcție româneas- 
Printre performan

te 
evidențiem

zile automatizate și alte 
particularități care-i con
feră atributele unui fru
mos succes al construc
torilor de cuptoare din 
țara noastră. Și ceea ce 
este îmbucurător este 
faptul că punerea lui în 
funcțiune se face mai 
ușor decît în mod obiș - 
nuit, serviciul mecanic 
șef al întreprinderii, con. 
dus de ing. Gheorghe 
Bolfa, sector care a lu
crat de la început și pî- 
nă la punerea lui în 
funcțiune, dovedindu-și

O îndatorire patriotică ce trebuie 
prompt onorată

Participarea la acțiunile 
gospodărești de curățenie, ordine
și înfrumusețare a localităților

Venirea primăverii, topirea zăpezilor abundente 
și a gheții au scos la iveală peste tot locul, în loca
lități, semnele lăsate de iarna grea și lungă din a- 
cest an. încălzirea timpului, zvîntarea solului invită 
acum gospodarii orașelor și comunelor noastre, pe 
toți locuitorii municipiului să facă dovada simțului 
civic și să treacă neîntîrziat la înlăturarea urinelor 
lăsate de iarnă. Iată de ce, in urma măsurilor luate 
de comitetul și birourile executive ale consiliilor 
populare municipal, orășenești și comunale, odată 
cu acest sfîrșit de săptămînă se declanșează, in toate 
localitățile noastre, acțiunile de curățenie, ordine și 
înfrumusețare specifice primăverii.

CETĂȚENI ! In interesul nostru, al tutu
ror, faceți dovada înaltei responsabilități civi
ce participînd la acțiunile de curățenie, ordi
ne și înfrumusețare a localităților !

cadr%25c3%25aendu.se
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Măsuri vizînd creșterea eficientei procesului 
de învățămînt și a prestigiului liceului
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Procentul bun de pro- 
movabilitate, numărul 
mare al mediilor peste 7, 
participarea elevilor la 
cercurile pe discipline de 
specialitate, spiritul de 
întrecere la învățătură 
existent, un număr de 26 
de absolvenți reușiți la 
examenele de admitere 
în învățământul superior, 
rezultate bune la concur
sul pe meserii, faza pe 
minister, pași însemnați 
realizați pentru mai strînsa 
împletire a pregătirii teo
retice cu activitatea prac
tică au fost principalele 
aspecte pozitive ale ana
lizei în conferința U.T.C. 
privind modul în care 
s-a desfășurat procesul 
instructiv-educativ la Li
ceul industrial din Vul
can, în anul școlar 1983- 
1984.

Darea de seamă a or
ganizației U.T.C., pre
zentată celor 187 de de
legați, cadrelor didac
tice invitate să participe 
la lucrările conferinței 
organizației de tineret, 
a mai relevat și alte re
zultate bune din activita
tea liceului în perioada 
amintită și cea scursă din 
actualul an de învăță- 
mînt: depășirea planului 
la economii finanțate cu 
28 mii lei, desfășurarea, 
cu rezultate bune, a în- 
vățămîntului politico- 
ideologic, a activităților 
cultural-artistice, pre-

zența a 100 de elevi ai 
liceului pe șantierul na
țional al tineretului de la 
Motru.

Materialul- întocmit de 
comitetul U.T.C. n_a oco
lit, însă, și unele aspec
te negative. Absențele 
de la cursuri, rezultatele 
nesatisfăcătoare înregis
trate la încheierea unui 
ciclu de 5 săptămîni de

Conferințe de dare de 
seamă și alegeri 

în organizațiile U.T.C.

Florentin Brie,
Simona 

Colda, 
Adrian

practică și chiar la exa
menul de absolvire um
bresc, într-o oarecare 
măsură, activitatea în 
general bună desfășura
tă în liceu.

Ulterior, cei care au 
luat cuvîntul au insistat, 
mai ales asupra cauzelor 
care au generat aceste 
lipsuri.
Mihai Doica, 
Bernhard, Cornel 
Daniel Precup, 
Flaidăr, Ion Vasile, Au
rel Anghel, Ana Ilisoi și 
Adrian Enescu — 
ale căror rezultate 
la învățătură se 
constitui în modele 
pentru alți colegi ai lor 

necesi- 
unor 

cadre di- 
reprezentanți ai 

întreprin-

— au subliniat 
tatea organizării 
întîlniri între 
dactice, 
I.M. Vulcan,

A.

înaltă prețuire și atașament
fUrmare din pag. 1>

tineri 
bune 

pot 
Și

dere patronatoare a li
ceului, și elevi. Exigența 
crescută din partea diri- 
ginților și a organizației 
U.T.C. din fiecare clasă 
față de cei cu note mici 
sau avînd o comportare 
necorespunzătoare pentru 
un licean, luarea de 
măsuri și punerea în dis
cuție a celor care refuză 
să participe la meditații, 
ținerea la „zi" a gazetei 
de perete a școlii au fost 
doar cîteva dintre propu
neri, acestea vizînd, de
sigur, creșterea eficienței 
procesului de învățămînt 
și educație.

Profesorii Mircea Poe- 
naru, directorul liceului, 
și Gheorghe Jurca, secre
tarul organizației de par
tid, au răspuns, la sfârșit, 
unor probleme ridicate 
în timpul conferinței. „E_ 
levii pot fi siguri că au 
oricînd un sprijin în con
ducerea liceului — a ară
tat directorul liceului 
din Vulcan. Dar trebuie 
să se observe și din par
tea lor dorința de a învă
ța temeinic meseria a- 
leasă, de a folosi la în _ 
tregul potențial baza di
dactică de care dispu
nem și, prin aceasta, de 
a contribui la creșterea 
prestigiului liceului din 
Vulcan în rîndul celor 27 
de licee cu profil minier 
existente în tară".

1
i

i 
i

Gheorghe OLTEANU

întreprinse în municipiul 
nostru, al dialogului fruc
tuos purtat cu minerii 
ciar în abataje, unde se 
hotărește realizarea pro
ducției au fost întreprinse 
măsuri de excepțională în
semnătate care au schim
bat în mod radical conți
nutul muncii 
au imprimat
activității din subteranele 
minelor. Vă raportăm, și 
cu acest prilej, mult iubite 
și stimate tovarășe secre
tar general că urmînd căile 
pe care ni le-ați indicat cu 
privire la 
minelor și 
proceselor
am obținut cele mai mari 
Creșteri ale producției de 
cărbune. Astăzi, Valea Jiu
lui extrage de 2,5 ori mai 
mult cărbune decît în a- 
nul 1965, an de referință 
pentru noi, ca și pentru în
treaga țară, an care a 
inaugurat cea mai rodnică

minerilor, 
noi ritmuri

modernizarea 
mecanizarea 

de extracție

La stația telegrizu- 
metrică a minei Live- 
zeni se verifică cu mi
nuțiozitate situația res
pectării N.D.P.M. in 
subteran, privind asigu
rarea unui aeraj cores
punzător.

Foto: Al. TATAR

și fructuoasă etapă a con
strucției socialiste din 
patria noastră, etapă pe 
care cu toții o numim cu 
justificată mîndrie patrio
tică „Epoca Ceaușescu".

„Pentru noi, minerii — 
se desprinde din țelegra- 

___________ la 
Lupeni, I.M. Paroșeni, 
Lonea și C.M.V.J. — 
mai nobilă îndatorire 
să asigurăm indepen-

ei 
că

Prima
(Urmare din pag. 1)

- mod 
minut 
mun-

că 
în func_ 
alegeri- 
oameni- 
un efort

șeful 
ing. 

nimeni

ț -

j -

pe deplin maturitatea și 
competența profesională. 
Dealtfel, pentru punerea 
lui în funcțiune echipe
le de electricieni și lăcă
tuși conduse de maistrul 
electrician Ladislav Go- 
lie au lucrat fără între
rupere în schimburi pre
lungite, folosind în 
eficient fiecare 
din programul de 
că.

Și, ne spunea 
secției turnătorie, 
Vasile Maghiar : „t 
nu s_a plîns că a lucrat 
prea mult. Gîndul 
trebuie să intre 
țiune înaintea 
lor a dat aripi 
lor. Și apoi nici

șa r j a
nu este considerat prea 
mare cînd tonele de fon
tă țîșnesc incandescente 
din gura cuptorului".

Cînd s_a turnat prima 
șarjă toți cei care lucra
seră erau prezenți să o 
vadă. Unii emoționați, 
alții neîncrezători, alții 
obosiți priveau cu încor
dare spre ceas așteptind 
ora de turnare. Iar cînd 
lichidul incandescent a 
irumpt cu zgomot, însoțit 
de ploaia de seîntei mul
ticolore, chipurile lor s-au 
destins, iar mîinile s-au 
strîns într-un gest invo
luntar de sinceră ferici
re. Nici unul dintre 
nu-și dăduse seama
de fapt nu mai plecase 
acasă, ci așteptase cu în
cordare prima șarjă.

fondului forestier
demararea acțiunii, mea 
din aceste zile, in vederea 
creării viitoarelor arbore, 
te, formate din specii va
loroase și repede crescă
toare.

— Adică ?
— Adică molidul, care 

va reprezenta 80 la sută 
din viitoarele suprafețe 
împădurite, • brad, larice, 
paltin, măceș, cătină. Pînă 
acum, avem deja asigurați 
peste 50U 000 bucăți puieți

de molid. E greu să-i nu
mărăm, dar să_i și
plantăm, nu-i așa ?

— Așa este, clar se poa
te. Care este suprafața to
tală prevăzută a fi împă
durită și în ce puncte ale 
ocolului ?

— Vom executa împă
duriri integrale pe 118 hec
tare, iar șantierele de îm
păduriri se află în punc
tele Galbena, Roșia, Stoi- 
nicioara, Polatiște, Valea 
Ungurului, Baleia și Dea
lul Babii. Repet. împădu
ririle vor fi integrale, in 
felul acesta nerămînînd

suprafețe goale în urma 
exploatării forestiere, eli- 
minînd eroziunile de sol 
și prevenind inundațiile.

Sîntem conștienți de im
portanța muncii noastre 
(nu-i deloc- ușor să admi
nistrezi și, mai ales, să 
gospodărești 18 600 hecta
re de pădure — n.n.) și ne 
desfășurăm întreaga acti- 
v itate conform programu
lui național de dezvoltare 
și conservare a fondului 
forestier, un program cu
prinzător, de perspectivă 
pînă în anul 2 010. Pădu
rea e o mare avere 1

ANGAJAMENT UTECIST
Intensificîndu-și acțiu

nile de muncă patriotică 
finanțată, elevii uteciști 
de la Liceul industrial nr. 
1 din Lupeni și-au înscris 
în cont numeroase acțiuni 
de muncă patr iotică, a că
ror valoare economică 
însumează 33 000 lei. Suma 
respectivă a fost realizată 
prin acțiuni de recuperare 
a materialelor refolosibi- 
le. Pornind de 
la aceste realizări organi
zația U.T.C. din liceu s- a 
angajat ca în cinstea celui 
de_al Xll-lea forum ute- 
cist al țării să-și realizeze 
integral sarcinile planului 
anual. (G.C.)

județ. Emisiunea va începe 
la ora 19,20. (Al.H.)

SPECTACOL. Progra
mul I al Televiziunii ro
mâne transmite astăzi, sub 
genericul „Cîntarea Româ
niei — de pe marea scenă 
a țării pe micul ecran" 
un spectacol realizat în 
colaborare cu C.C.E.S. și 
C.J.C.E.S. Hunedoara. Iși 
dau concursul artiști pro
fesioniști și amatori din 
municipiul nostru și din

ci AZETA. In sala de i- 
pel a I.M. Dîlja se află 
la prima ediție „Gazeta 
inventatorului și inovatoru
lui". Noua gazetă de perete 
și-a început activitatea pre. 
zentînd, în cadrul ediției 
inaugurale, activitatea me
ritorie de creați? tehnico- 
științifică a maistrului 
Ion Doană, un neobosit i- 
novator, căutător al nou
lui. (I.B.)

PINA LA JUMATATEA l 
acestei luni, țăranii cu 
gospodărie individuală din 
comuna Aninoasa au pre
dat la fondul de stat, 
pe baza contractelor înche
iate pentru acest an, 20 
bovine (7 tone>, 5 porci 
(0,6 tone) și 8 hl lapte de 
vacă.

trează preocupările de di
versificare a serviciilor că
tre populație oferite de co
operați va meșteșugărească 
„Unirea", se află în carti
erul 7 Noiembrie. (T.S.)

de la

SERVICII NOI. De zile
le trecute la Petri la s_a 
înființat unitatea nr. 40 
înregistrări magnetice. A- 
ceastă unitate, care ilus-

GOSPODARII
I.U.M. Petroșani au declan
șat cu toate forțele acțiu
nea de înfrumusețare, spe
cifică primăverii. S-au tă
iat pomii, s-au săpat spa
țiile destinate plantării flo
rilor, s-au curățat aleile.

mele colectivelor de
I.M. 
I.M.
cea 
este 
dența energetică a patriei. 
In acest context îngăduiți- 
ne să vă exprimăm cu 
prilejul acestui eveniment 
de însemnătate istorică 
prinosul nostru de recunoș
tință pentru modul în care 
gîndirea dumneavoastră a 
orientat mineritul româ
nesc, mecanizarea lucrări
lor din subteran, introdu
cerea celor mai noi cuce
riri ale tehnicii și științei, 
formarea minerului-tehni- 
cian, cu un larg orizont 
politic și profesional, di
recții de dezvoltare ca
re conduc la realizarea u- 
nor producții sporite de 
cărbune.

Odată cu expresia celor 
mai vii gratitudini, vă ru
găm să primiți, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, asigurările noas
tre că ne vom face dato
ria exemplar, traducînd în 
fapte îndemnurile și indi
cațiile dumneavoastră, con
tribuind la efortul gene
ral al națiunii noastre so
cialiste pentru realizarea, 
în strânsă unitate, a poli
ticii interne și externe a 
partidului 
tru“. .

„Orașul
progrese 
înflorirea 
cială — se spune în tele
grama Comitetului orășe
nesc Vulcan al P.C.R. 
Ne mîndrim pe drept cu- 
vînt că la inițiativa și cu 
sprijinul dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secre
tar general, în așezarea 
minerească Vulcan s-au 
dezvoltat puternic mine
ritul și producția de căr
bune, producția de energie

și statului nos-

-nostru a făcut 
remarcabile în 
economică și so

electrică și termică, au 
luat ființă întreprinderi 
industriale noi, au fost 
construite cartiere și edi
ficii social-culturale mo
derne. Animați de aceste 
înălțătoare sentimente, vă 
asigurăm că noi, oamenii 
muncii din orașul mineri
lor Vulcan vom strînge și 
mai mult rândurile în ju
rul partidului, al dum
neavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar general, 
și urmîndu-vă minunatul 
exemplu, vom munci fără 
preget pentru înfăptuirea 
istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XlII-lea al 
P.C.R., vom spori produc
ția de cărSune și energie 
electrică, aducîndu-ne toa
tă contribuția la progresul 
și înflorirea scumpei noas
tre patrii".

„Pentru toți stbdenții și 
cadrele didactice din Insti
tutul nostru — se spune în 
telegrama 
mine Petroșani — 
nurile și indicațiile 
nevoastră cu privire 
integrarea armonioasă 
procesului de 
cu cercetarea 
proiectarea și 
constituie 
baza cărora pregătirea 
cialiștilor în minerit a 
bîndit o calitate nouă 
o eficiență sporită. Mîndri 
că sîntem printre cei ce 
au sarcina de a contribui 
la procesul de moderniza
re a tehnicii și tehnologi
ilor din minerit, vă asi
gurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că studenții co-- 
muniști și corpul didac
tic universitar se integrea
ză pe deplin în activitatea 
de cercetare și în munca 
minerilor Văii Jiului, con
tribuind în mod plenar la 
realizarea sarcinilor eco
nomice din acest ultim an 
a] actualului cincinal. Ne 
angajăm să urmăm cu cre
dință însuflețitorul dum

neavoastră exemplu de 
muncă și viață, să acțio
năm cu abnegație și dăru
ire, cu înaltă responsabi
litate comunistă, pentru 
înfăptuirea neabătută a 
hotărîrilor celui de-al 
XlII-lea Congres al Parti
dului Comunist Român".

Institutului de 
îndem- 

dum- 
la 

a 
învățământ 
științifică, 
producția 

principiile pe 
spe
cio

și

Semnal pe adresa E.G.C.L. Petroșani

Amînări rsejustificate
Primisem mai 

timp o scrisoare 
grup de locatari 
tierul Dărănești 
șani, dar cum iarna a fost 
așa de aspră era lesne de 
înțeles că E.G.C.L.-ul nu 
va interveni prea repede 
pentru remedierea defec
țiunilor la instalația de 
apă, aspect ce creează în
că cetățenilor justificate 
neplăceri.

Cum iarna s-a cam dus 
și cum cetățenii tot au re
clamat necazurile lor la 
factorii în drept, credeam 
că meseriașii întreprinde
rii specializate au interve
nit și lucrurile decurg 
mal. Insă nu mică 
fost mirarea, cînd la 
dacție s-a prezentat 
cetățean în vârstă, Victor 
Ghcțu care, deși a trecut 
mai bine de o lună de cînd 
se cunoaște situația, recla-

de mult 
de la un 
din car- 

— Petro-

nor- 
ne-a 

re- 
un

Acțiunea, la. care partici
pă zeci de lucrători din 
personalul TESA al între
prinderii, are fta obiectiv 
gospodăresc și înfrumuse
țarea întregii întreprinderi.

CAMPION. O nouă reu
șită a Radio-clubului mu
nicipal Petroșani: ingine
rul Adrian Potase, om al 
muncii la I.U.M, Petroșani, 
secretarul radio-clubului 
a fost declarat pentru a 
doua oară consecutiv cam
pion național pentru unde 
scurte. (Al.H.)

me_ 
Dis- 
pro- 
do_ 
de

mă întârzierea sosirii 
seriașilor E.G.C.L.-ului. 
pecera de serviciu, ne 
misese la telefon că a 
.ua zi meseriașii încă
dimineață vor fi prezenți 
în cartierul Dărănești. 
Cum altă soluție nu aveam, 

. am luat de bună promisi
unea dispecerei, așteptând 
ca și cetățenii din Dără
nești, să vedem materia
lizarea promisiunii. Dar 
peste două zile vine din 
nou la redacție Victor Ghe- 
țu și ne înștiințează că 
oamenii continuă să rămî- 
nă fără apă, la fel ca Și 
școala generală din carti
er.

Semnalăm din nou gos
podarilor de la E.G.C.L. a- 
ceșjț aspect în speranța că 
se va interveni. Chiar da
că anevoie dar tot e mai 
bine decit deloc 1

AFL.\M că începând de 
astăzi, odată cu 
campionatului județean de 
fotbal, echipa 
ricani își va disputa 
dele „i 
Așadar, astăzi partida Mi
nerul Uricani — Prepara
torul Petrila se dispută pe 
terenul Casei de copii din 
Uricani. (Al.T.)

returul

Minerul U- I 
_ _. r_..i parti-.

.acasă", la... Uricani. |

Rubrică realizată de 
Tiberiu SPATARU
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Literatura și Va'ea Jiului (V) 2>e Ici o duminică !a uliu
Nicolae Deleanu, Geo 

Bogza, Mihail Davidoglu 
și Radu Selejan sînt nu
me despre care am mai 
avut ocazia să scriem în 
paginile ziarului „Steagul 
roșu“. De numele lui N. 
Deleanu se leagă densul 
roman Nedeia din Boia, 
iana Miresei (ediție defi
nitivă 1968, 2 volume) a 
cărui acțiune începe în 
1840 în Valea Jiului, la 
Petrila, unde vor fi puse 
bazele primei exploatări 
miniere din Vale. E un 
roman cu implicații so- 
cial-politice, istorice, e- 
conomice și chiar erotice. 
Mai menționăm, de ase
menea și povestirea Mi- 
nerița (1963), cu subiect 
luat din viața minerilor 
din Lupeni.

Reportajul pe temă mi
nerească l-a inaugurat la 
noi Geo Bogza, două din
tre volumele sale fiind 
adînc ancorate în viața 
meleagurilor noastre: Oa
meni și cărbuni în Valea 
Jiului — o suită de au
tentice reportaje — și 
Moartea lui Iacob Onisia 
— nuvelă, capodoperă ce 
relatează tragica moarte 
a unui miner, căzut din

tiațî că •••
...Numele de „gemeni sia- 

iez.i“ provine de la pe- 
•chea Chang și Eng Bun- 
?r născuți în Thailanda 
iiam) la 11 mai 1811 ? Ei 
au legați de o bandă car- 
laginoasă în regiunea 
ieptului. S-au căsătorit, 
i 1843. cu surorile Sarah

Adelaide Yates și au a- 
Jt unul 10 și altul 12 
>pii. Au murit în 1874, la 
ei ore unul după altul, 

i vîrsta de 62 de ani.

...la sîrșitul actualului 
seen iu, potrivit aprecie- 
i specialiștilor, metano
li produs din lemn va fi 
ngurul ce va putea con
tra- cu succes benzina ?

...în Australia, soacra se 
ucură de mai multă sim_ 
atie și considerație decît 

’uropa ? La unele gru- 
. . de populație, ea este' 
ipul familiei tînărului 
iplu. Abia în momentul 
pariției primului moște- 
itor, tatăl devine ca titu- 
ir, capul familiei.

...pentru a se obține un 
ram de venin de albine, 
Libstanță deosebit de uti- 
i în anumite tratamente 
îedicale, este necesară re- 
oltarea acesteia de la pes- 
î 10 000 de insecte ?

...un renumit geograf en- 
lez, Heyllen, a făcut o 
escriere generală a Terrei 
n secolul al XVII-lea ? 
'aptul că era un excelent 
unoscător al globului pă
rintesc nu l-a împiedicat 
ă se rătăcească într-o pă_ 
ure de lîngă Winchester 
Anglia) Abia după două 
ile de căutări a fost în 
fî’șit găsit !. i
...știința actuală cunoaș- 

î mai mult de trei mii de 
rinerale dintre care cel 
lai dens — tibotantalita 
- se găsește numai în San 
•iego Country din statul 
California, S.U.A. ? Den- 
itatea lui este de 746 de 
rame pe centimetru cub.

...în Irlanda și în insula 
reta nu trăiesc șerpi ? 
ămîntul acestor insule nu 
ste prielnic tîrîtoarelor.

Culese de I.B.

funicular în miez de iar
nă, în prăpastia Diljei.

Mihai Davidoglu a de
dicat în 1949 minerilor 
de la poalele Parîngului 
piesa Minerii, evidențiind 
lupta eroică a acestora 
pentru a da patriei căr
bunele necesar industriei.

Radu Selejan este mai 
legat de „Vale" unde a 
absolvit Institutul de mi
ne și a lucrat ca redac
tor la „Steagul roșu". De
butează în poezie, dar se 
afirmă prin reportaje și 
proză despre minerii Văii 
Jiului și ai Apusenilor ! 
Eliberarea lui Bularda, 
Transparența subpămîn. 
tului, Aurul lui Bruda 
și multe altele.

El este un cronicar ăl 
mineritului de azi, re
portajele sale descoperă 
frumusețea muncii, a o- 
rașelor subpămîntene, a 
plaiurilor de Ia poalele 
Parîngului și Vîlcanului. 
Ele vorbesc despre eroi 
ai muncii socialiste, de
scriu mina, îmbină isto
ria cu prezentul, legen
da • cu realul, oglindesc 
frumusețile meseriei de 
miner.

(Va urmaj
Mircea MUNTEANU

Cite ceva despre muzica rock
Am ascultat multă mu

zică rock în ultimele luni, 
pe scenele din Petroșani. 
Ne-au vizitat grupuri 
consacrate deja pe sce
nele țării, grupuri apre
ciate prin muzica lor, de 
către melomani, în mod 
deosebit de publicul tî- 
năr. Am asistat la adevă
rate concerte rock susți
nute de grupurile „Com
pact" și „Semnal-M“ din 
Cluj-Napoca, „Compa
nia de sunet" și „Iris" 
din București, reușite ar
tistice subliniate de a- 
plauzele spectatorilor — 
expresie a adeziunii pu
blicului la acest gen ar
tistic. Prima formație, 
„Compact", beneficiază de 
un solist vocal, Paul 
Csucsi — deținător al 
unor premii la festivalu
rile rock de la Qostinești, 
un interpret cu largi po
sibilități expresive. Am

Anecdotele științei
(XXV)

Facultatea de medicină 
veterinară din Arad avea 
un profesor universitar, 
bun pedagog, un om în 
vîrstă, dar veșnic pus pe 
glume. Odată, la un semi
nar a întrebat:

— Cum ați proceda dacă 
vi s-ar aduce un cal cu 
clavicula fracturată ?

— încep cu o injecție 
arititetanus 1 se aude o 
voce.

— Aplic bandaje de 
ghips, spune o studentă.

— Stop I Opriți, a rîs 
profesorul Eu aș înființa 
în clipa aceea muzeul de 
rarități al orașului Arad 
și aș dona singurul cal din 
lume cu claviculă 1

☆

Vestitul fizician Einstein 
s-a întîlnit odată la băi 
cu un cercetător medio
cru, care i s-a adresat pe 
un ton mult prea familiar:

— Ce mai faci, colega ?
Einstein l-a măsurat cu 

o privire ironică și i-a răs
puns tot printr-o întreba
re :

— Coleg ?!? Deci, și pe 
dv vă supără reumatis-
mul, nu_i așa ? Ing. Ilie BREBEN

Cititorii fotografiază

„După viscol"
Foto: Vasile POLLAK

admirat la întregul grup 
o sonoritate bine echi
librată, cu armonii com
plexe, dominate de o li
nie melodică prin exce
lență structurată pe for
mule ritmice variate a- 
duse în discursul muzical 
cu fantezie și bun gust. 
In ceea ce privește grupul 
„Semnal-M“, acesta a 
concertat pe scena Tea
trului de stat „Valea Jiu
lui". Ni s-au părut ușor 
obosiți; a lipsit vigoarea, 
tonul optimist în inter
pretare. Să fi fost o zi 
mai puțin bună pentru 
Iuliu Merca, Ștefan Bol- 
dijar și ceilalți ?.... „Com
pania de sunet" condusă 
de un fost membru al 
cenaclului „Flacăra", Va
leriu Sterian, beneficia
ză de aportul excelentu
lui chitarist Adrian Ilie. 
Ne-au plăcut lucrările 
scrise în stilul „reggae",

Aflîndu-se într-un rînd 
la Paris, renumitul biolog 
I. Mecinikov primi vizita 
unui necunoscut. In nume
le negustorilor parizieni 
acesta îi ceru permisiunea 
să fabrice lapte bătut fo
losind bacilul lui Mecini
kov Ii promisese partici
parea la beneficii, dar sa
vantul refuză categoric. 
Negustorii nu se lăsară 
convinși șl continuară să-1 
plictisească pe savant eu 
cererile lor. Atunci Meci
nikov avu o idee ingenioa
să. II chemă la el pe por
tarul institutului unde 
preda, il întrebă de fami
lie, de prețurile alimen
telor și apoi, înmînîndu-i 
o hîrtie, îi spuse :

— Uite, dragul meu, îți 
cedez drepturile cuvenite 
de pe urma fabricării lap
telui acru cu ajutorul ba- 
cilului meu. Cu o singură 
pretenție. In caz că pro
iectul va reuși, vei avea 
doar obligația să-mi asi
guri zilnic două pahare cu 
lapte bătut...

Culese de 

dintre care s-a detașat 
„O clipă doar".

„Iris", un grup care 
practică o muzică rock 
foarte apropiată de genul 
„progresiv", a adus pe 
scenă exclusiv piese ori
ginale; din păcate sonori
zarea nu s-a ridicat la 
nivelul așteptat, ceea ce 
a diminuat realizarea ar
tistică. Nu este numai ca
zul lor. De multe ori so- 
norizatorii nu echilibrea
ză corect planurile sono
re, acompaniamentul 
instrumental acoperind 
pur și simplu linia me
lodică; Ne-a plăcut la 
„Iris" dorința de a inter
preta o muzică nouă, un
de se simte linia melo
dică elaborată atent.

In ansamblu, au fost 
întîlniri frumoase ale pu
blicului cu muzica rock, 
prezentele pe scenă fi
ind de bună calitate. (O.G.)

Cronică nerimată (146)
• Din fericire încălcăm geometria. Sînteln egali 

fără să fim asemenea.
• Electrostatica biroului. Primim aceleași sar

cini și ne respingem.
® Era atîl <le sarac incit nu avea deeîl bani.
• Dacă viața a apărut intîmplător, de ce ii mai 

căutăm un sens ?
B. VAL.

Automobilele viitorului
Sistemele de dirijare 

prin sateliți, dispozitivele 
electronice antifurt, tele
foanele, dispozitivele de 
testate care vor permite 
soluționarea celor mai di
ficile probleme tehnice, 
calități aerodinamice su
perioare și ordinatoarele 
de bord cu displeiuri în 
cabine vor fi un lucru o- 
bișnuit pentru automobi
lele -viitorului.

Desigur, multe din pro
blemele cu care se confrun
tă astăzi automobiliștii nu 
vor dispărea. Printre ele 
se numără penele de cau
ciuc, motoarele neecono- 
micoase, ruperile de curele 
de. ventilator, frînele insu
ficient de sigure... Vor a- 
părea însă senzori care vor 
avertiza că pana este imi
nentă.

Toate aceste noutăți vor 
apărea odată cu revoluția 
care se va produce în in
dustria automobilelor în- 
tr-un viitor apropiat, re
levă revista „U.S. News 
and World Report".

Dispozitive de naviga
ție legate cu sateliți aflați 
pe orbite vor informa Șo
ferii despre poziția mași
nilor lor, datele respective 
fiind proiectate de disple
iuri. In memoria ordina
toarelor de bord se vor a- 
fla sute de hărți pe care 
șoferii le vor putea utiliza 
după nevoi.

Pentru mărirea stabili
tății și securității în
mers, proiectanții de auto
mobile - lucrează la sisteme 
electronice de suspensie, 
care se vor adapta în 
mod automat la diferite ti
puri de sarcină și de 
drum.

VISE-PLĂCUTE, DAR COSTISITOARE
Luxoasele camere de primire au fost amenajate 

de acum în celebrul ranch unde a fost turnat nu 
mai puțin celebrul serial american „Dallas". După 
cum notează publicația „Tagesspiegel", tarifele pen
tru eventualii doritori au fost fixate pe măsura „ce
lebrității" locului: 2 500 de dolari pentru a petrece 
noaptea în patul protagonistului filmului, „răul" J.R.

„PĂPUȘI"

Foto: Ioan BALOI

Mai există noutăți și de 
altă natură, cum ar fi a- 
ceea că tracțiunea se va 
realiza pe toate cele patru 
roți. Aceasta va permite 
ca virajele să fie mult mai 
scurte, asigurîndu-se o 
mare stabilitate la realiza
rea lor în mare viteză. 
Este posibil ca în curînd 
să se instaleze și sisteme 
de transmisie „continuă" 
fără schimbări de viteze.

Și frînele vor fi asistate 
de sisteme electronice, 
ceea ce va asigura o mai 
mare siguranță a circula
ției. Materialele plastice 
vor permite să se realizeze 
habitaclurile în forme mai 
aerodinamice, imposibil de 
realizat în condițiile presă
rii tablei din oțel Aseme
nea caroserii vor fi foarte 
rezistente la impact* Și nu 
vor rugini.

Noi materiale se vor fo
losi și pentru producerea 
pieselor de motoare Fir
mele japoneze intențio
nează să creeze un aseme
nea automobil în care să 
nu existe nici o piesă me
talică. Se prevede ca pînă 
în anul 2 000 masele plasti
ce să reprezinte 10 la su
tă din materialele folosite 
pentru realizarea auto
mobilelor.

Computerele vor urmări 
continuu starea tehnică a 
mașinilor și vor avertiza 
dacă este posibilă apariția 
unei defecțiuni. Ele vor 
permite verificarea siste
matică a sutelor de „feno
mene" care se petrec în 
sistemele electrice ale ma
șinilor.

Dar, oare, compute: • Je nu 
se strică și ele ?

II. P.

Reflecții
despre mișcarea 

de rotație
Luna se învîrtcște în 

jurul Pămîntului, care o 
atrage irezistibil. Dar luna 
nu cedează tocmai pentru 
că se învîrte.

Pămîntul e mare și ne
gru, are fier și țiței, filo
zofi și. păstori. Pe Pămînt 
se face comerț cu pătrun
jel și bombe atomice în 
timp ce Luna, mică și 
slabă, își urmează destinul 
implacabil și se învîrte.

Pămîntul știe ce înseam
nă să te învîrți. An de an 
desciie o elipsă in :urul 
soarelui. In această călăto
rie, Luna îl însoțește as
cultătoare și inconștientă 
ca un cîine de vânătoare. 
De aceea, Pămîntul tole
rează Luna, chiar dacă u- 
neori se amestecă în tre
burile lui generînd eclipse.

Luna nu mai e intangi
bilă. Cosmonauții au căl
cat-o în picioare întoreîn- 
du-se dezamăgiți. In jurna
lul de bord au consemnat: 
Luna e săracă, nu are ve
getație, nu are arme, nici 
atmosferă nu are, dai se 
învîrte.

Dacă Luna s-ar roti mai 
repede, s-ar pierde în 
spațiu. Dacă s-ar învîrti 
mai lent, ar qădea în cap
cana Pămîntului, avid de 
masă.

Luna, palidă și neputin
cioasă, există, totuși, pen
tru că știe cum trebuie să 
se învârtă.

Valeriu BUTULESCU
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încheierea sesiunii Conferinței de la Stockholm
STOCKHOLM 23 (Ager

pres). — La Stockholm s-au 
încheiat lucrările celei 
de-a cincea sesiuni a Con
ferinței pentru măsuri de 
încredere și securitate și 
pentru dezarmare în Eu
ropa. Deschisă la 29 ia
nuarie, sesiunea a prilejuit 
aprofundarea diferitelor 
propuneri prezentate an
terior de diferite state par
ticipante, între care și 
România, concretizarea și 
mai buna cunoaștere a a- 
cestor propuneri și a pozi
țiilor asupra lor. Discuți
ile active, purtate în gene
ral într-un spirit construc
tiv, din cele două grupuri 
de lucru, ca și schimburi
le ample de vederi au per

Conferința pentru dezarmare de la Geneva
GENEVA 23 (Agerpres). 

— Reprezentanții celor 40 
de state membre ale Con
ferinței pentru dezarma
re de la Geneva, între 
care și România, continuă 
examinarea cu prioritate 
a problemelor interzicerii 
armelor nucleare și milita
rizării spațiului cosmic.

Reprezentantul Norvegi
ei a apreciat că o măsură 
importantă pe calea dezar
mării nucleare ar consti- 
tui.o realizarea unui a - 
cord de prohibire a expe
riențelor cu arme nuclea
re, care ar contribui ne
mijlocit la stoparea actua
lului proces de perfecțio

mis realizarea unei ima
gini de ansamblu asupra 
posibilităților de acomo - 
dare a pozițiilor, contri
buind astfel la pregătirea 
terenului pentru negocieri 
în vederea elaborării unui 
acord, a cărui transpune
re în viață să reducă pe
ricolul unei confruntări 
militare în Europa și să 
deschidă calea dezarmării 
pe continent.

Cu toate că, pînă acum, 
Conferința de la Stockholm 
nu a ajuns încă, așa cum 
cer tot mai multe state în
tre care și România, să 
angajeze tratative con
crete asupra unui ansam
blu corespunzător de 
măsuri de încredere și 
securitate, care să permită 

nare și sporire a puterii 
distructive a armamentu
lui nuclear.

Reprezentantul Marocu
lui a cerut ca,în baza re
zoluțiilor Adunării Ge
nerale a O.N.U., Confe
rința pentru dezarmare să 
abordeze cu toată răspun
derea problema încheie
rii unui acord care să o- 
prească și să interzică ac
tualul proces de militari
zare a spațiului cosmic. El 
a insistat asupra necesită
ții ca, în conformitate cu 
hotărîrile O.N.U., să fie 
respectat statutul spațiu
lui extraatmosferic de 
patrimoniu al întregii u- 

trecerea la redactarea tex
tului unui acord, lucrările 
sesiunii au confirmat vo
cația Conferinței de la 
Stockholm de for general 
european pentru dialog și 
înțelegere între cele 35 de 
state participante asupra 
unor probleme de larg in
teres privind încrederea, 
securitatea și dezarmarea pe 
continentul nostru. Revine 
rundei viitoare, care se 
va deschide la 14 mai, sar
cina de a face un pas îna
inte în direcția unui acord, 
angajînd consultări și ne
gocieri concrete pentru 
convenirea unui ansamblu 
de măsuri de încredere și 
securitate, de care Europa 
are astăzi nevoie mai mult 
ca orieînd.

manități, care se cere folo
sit în exclusivitate în 
scopuri pașnice.

Reprezentantul Suediei 
a subliniat că, în paralel 
cu negocierile sovieto_a- 
mericane de la Geneva, în 
cadrul cărora se exami
nează și problema arme
lor cosmice, Conferința 
pentru dezarmare are o 
răspundere directă pentru 
elaborarea unui acord care 
să stăvilească declanșarea 
unei curse a înarmărilor în 
mediu cosmic și să asigure 
folosirea cosmosului exclu
siv în scopuri pașnice, în 
folosul tuturor națiunilor.

Declarația 
Consiliului de

Securitate al O.N.U,
NAȚIUNILE UNITE 23 

(Agerpres). — Răspunzînd 
cererii prezentate de Or
ganizația Unității Africa
ne (O.U.A.), președintele 
Consiliului de Securitate 
al O.N.U., Balise Rabetifi- 
ka (Madagascar), a dat pu
blicității o declarație a 
membrilor Consiliului 
prin care aceștia „de- 
plîng actele de violență, 
care nu pot decît să agra
veze și mai mult situația 
din Africa de Sud și să fa
că și mai dificilă găsirea 
unei soluții la conflictul 
sud-african".

Declarația cere autorită
ților sud_africane „să pu
nă capăt violenței și re
primării populației de cu
loare și a altor oponenți 
ai regimului de apartheid 
și să adopte măsuri ur
gente pentru eliminarea a- 
cestei politici" — relatea
ză agențiile United Press 
International și China 
Nouă.

Conflictul 
iraniano-irakian

TEHERAN 23 (Agerpres) 
— Agenția IRNA citată de 
agenția A.P. a anunțat că 
avioane irakiene au efec
tuat raiduri asupra a 13 
orașe iraniene, între care 
Qazvin, Hamadan șl 
Bushehr. S-a precizat că 
aparate irakiene au survo
lat Teheranul dar au fost 
alungate de artileria anti
aeriană iraniană.

25 MARTIE

| PETROȘANI — 7 No_ 
Iiembrie: Detașament cu

misiune specială; Unirea;
■ Raze de gheață; Parîngul:
* Simfonia primăverii.

PETRILA; Salutări de 
. la Agigea.

LONEA: Eboli, I—II. 
VULCAN — Luceafă- 

■ rul: Cu tine viața e fru- 
* moașă.

LUPENI — Cultural: 
. A opta minune.I URICANi: Omul care 
| a închis orașul.

I Tv

124 MARTIE
12,00 Telex.

I' 12,05 Lumea copiilor.
12,40 Din cununa cînte - 

Icului românesc. Mu
zică populară,

13,00 Album duminical. 
15,00 închiderea progra

mului.
I 19,00 Telejurnal.
’«=3 MM MMM MM MMM MMM MMM BM>

Mica publicitate
VIND apartament cu o 

cameră confort I. Deva 
40 mp. Informații telefon 
22019 Deva, după ora 16. 
(3456)

ANUNȚURI DE FAMILIE

COLECTIVUL de oameni ai muncii din cadrul 
U.F.E.T. Petroșani anunță cu durere stingerea pre
matură din viață, după o grea suferință, la data 
de 23 martie, a celei care a fost

Ing. TUDORACHE ELEONORA
și sint alături de familia îndoliată in marea durere. 

Sincere condoleanțe. (3454)

19.15 Aniversarea a 40 de |
ani de la victoria |

, asupra fascismului I
și sărbătorirea „Zi- |
lei independenței , 
României".
Flacăra vremurilor ■ 
noastre. Documen- ■ 
tar.

19,40 Cîntarea României. •
20,20 Film artistic 

„Nici măcar n-ai 
visat".
Premieră TV. 
Producție a studio
urilor sovietice.

21,30 Farmecul muzicii.
21,50 Telejurnal. |
22,00 închiderea progra- > 

mul ui.

25 MARTIE I
20,00 Telejurnal.
20.15 Orizont tehnico- | 

științific.
20,35 Tezaur folcloric.
21,00 Roman-foileton:

„ Verdi".
Episodul 6.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

memento

VIND apartament două 
camere, cărămidă, Deva, 
Dacia, bloc 28, telefon 
21216, după ora 16. (3447)

Calendar s ă p t ă m î n a I
25—31 MARTIE 1985

LUNI, 25 MARTIE
— La Viena are loc cea de-a IV-a sesiune a Comi

tetului Consultativ al O.TV.U. pentru Anul In
ternațional al Tineretului (25 III — 3 IV).

— La Budapesta se deschid lucrările celui de.al 
XIII-lea Congres al Partidului Muncitoresc Soci
alist Ungar (25—28).

— La Beijing are loc sesiunea Comitetului Național 
al Conferinței Consultative Politice Populare.

— La Paris are loc o întîlnire între președintele 
Francois Mitterrand și cancelarul vest-german, 
Helmut Kohl.

MIERCURI, 27 MARTIE
— La Beijing are loc cea de.a III.a sesiune a celei 

de-a Vl-a legislaturi a Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R.P. Chineze.

JOI, 28 MARTIE
— Președintele Sudanului, Gaafar Nimeiri, întreprin

de o vizită în R.P. Chineză.

— La Buenos Aires are loc un simpozion latino- 
american consacrat preîntâmpinării izbucnirii u- 
nei conflagrații nucleare mondiale.

— Miniștrii de externe din țările nordice se întîl- 
nesc la Helsinki.

— La Bruxelles se reiau negocierile țărilor C.E.E. 
cu Spania și Portugalia în vederea aderării la 
Piața comună.

VINERI, 29 MARTIE
— Reuniunea la nivel înalt a țărilor membre ale 

Pieței comune (Bruxelles — 29-30).
— Regele Hussein al Iordaniei efectuează o vizită 

de stat în Spania.
SI MB AT A, 30 MARTIE
— Primul ministru al Noii Zeelande, David Lange, 

începe un turneu prin țări africane, India și 
Australia.

DUMINICA, 31 MARTIE
— In Salvador au loc alegeri legislative. (Agerpres)

SE împlinesc 3 ani de la dispariția scumpei 
noastre mame, soacre și bunici

CODREAN MARIA
Nu te voin uita niciodată. (3448)

Cu adincă durere în suflet reamintim că se îm
plinește un an de cind scumpul nostru tată, soț, so
cru și bunic

Dr. J4ARTINA OSCAR, medic primar 
ne-a părăsit pentru totdeauna. Nu te vom uita ni
ciodată. (3435)

COLECTIVUL I.M. Uricani este alături de co
legul Corneliu Bololoi în durerea pricinuită de 
decesul tatălui său. Sincere condoleanțe. (3455)

FOTBAL, DIVIZIA A: Jiul Petroșani — F.C. Bihor 1—0 (1—0)

„JIUL“ urcă... în. clasament!
Singura constatare 

pe care dorim s-o facem 
încă din primele rînduri 
este că, din păcate, sîm- 
bătă, în cadrul etapei cu 
nr. 22, băieții noștri au ră
mas datori la capitolul 
„spectacol".

Obținînd însă o victorie, 
care nu a fost pusă nici un 
moment la îndoială, forma
ția divizionară A a Văii 
Urcă încet (dar sigur !) a- 
jungînd acum în clasament 
pe locul 10 !

Așa cum se aștepta, par
tida cu jucătorii de pe 
Criș nu a fost ușoară. A_ 
junși aproape de „coada" 
clasamentului, elevii an
trenorilor Victor Stăncu- 
lescu și Ion Naom au ve
nit în Vale cu intenția de 
a scoate un rezultat bun. 
In condițiile în care au mi
zat pe un „0—0“ salvator, 

(mărturie stau... mingile 
în aut și un (!) singur șut 
pe spațiul porții) a rezul
tat un joc de uzură în ca
re s-au angrenat însă în 
anumite momente și jucă
torii noștri.

Ratînd cîteva situații ex
trem de favorabile (Varga 
— min. 1 și 12, Benone 
Popescu — min. 30 și Lăs. 
coni — min. 37) jucătorii 
Jiului păreau a încheia 
prima repriză cu un scor 
alb. A venit însă minutul 
45... La o lovitură liberă 
executată de Băluță, late- 
ral-stînga (în direcția de 
atac a Jiului) de la circa 
18 m, mingea îl găsește 
demarcat într-un... „pa
chet" de jucători pe Be
none Popescu. O lovitură 
de cap sigură și... bucurie 
în tribune.

Cu un „1—0“ meritat în.., 

buzunare, jucătorii noștri 
încearcă în repriza secun
dă să repete acele „repri
ze secunde infernale" din 
partidele cu Rapid și 
A.S.A. Nu s-a întîmplat 
însă așa pentru că Varga 
n-a mai fost... VARGA, 
Mircea Popa n-a mai peri
clitat poarta adversă, iar 
Stana nu l-a putut suplini 
pe Grigore Petre, așa cum 
nici lipsa lui Gâman (omul 
de „pressing" din angrena
jul lui Viorel Mateianu) 
nu a putut să se facă... uitată, 
prin introducerea lui Do- 
san, incomplet restabilit.

Deși, în ansamblu, echi
pa a jucat bine, Sălăgean 
fiind foarte activ în repri
za secundă, au lipsit — nu 
în totalitate, desigur ! —
fazele „seînteie" care să e- 
lectrizeze pe cei circa 
10 000 de suporteri jiuliști 

care au înfruntat adversa
rul nr. 1 al celor prezenți 
pe stadion : frigul !

Evidențierile neputînd 
însă lipsi se cuvin așezate 
în dreptul celor doi jucă
tori care s-au situat ieri 
peste cota obișnuită, pres
tația lor fiind de nota 10 
(poate chiar cu „felicitări" 
pentru devotament și- 
precizie în joc). Ei au fost 
Vasile Popa și Băluță !

JIUL: Homan — V. I’o- 
pa, M. Popa, Florescu, Sta
na — Szekely, Dosan (din 
min. 46 Sălăgean), Varga
— B. Popescu, Lăsconi (din 
min. 68 Stoenescu), Băluță.

La tineret-rezervQ: Jiul
— F.C. Bihor 2—0.

Alexandru TATAR

REZULTATE TEHNICE: S.C. Bacău — Chimia 
1—0; F.C. Olt — Rapid 1—*1; F.C. Baia Mare — 
A.S.A. 1—0; Steaua — „Poli" Iași 1—0; Gloria Bu
zău — Corvinul 3—1; Jiul — F.C. Bihor 1—0; Dina
mo — F.C. Argeș 3—2; Poli Timișoara — F.C.M. Bra
șov 2—0; „U“Craiova — Sportul studențesc 0—1 (!)

CLASAMENTUL
1. Steaua 22 17 4 1 49—10 38
2. Dinamo 22 13 8 1 42—20 34
3. Sportul studențesc 22 14 5 3 48—17 33
4. „U“ Craiova 22 11 4 7 40—32 26
5. Gloria Buzău 22 8 8 6 34—32 24
6. „Poli" Timișoara 22 8 7 7 22—29 23
7. Corvinul 22 10 2 10 37—30 22
8. Chimia 22 8 5 9 20—34 21
9. A.S.A. 22 7 6 9 17—21 20

10. JIUL 22 8 4 10 20—31 20
11. Rapid „ 22 6 7 9 23—29 19
12. F.C. Argeș 22 7 4 11 29—29 18
13. F.C.M. Brașov 22 7 3 12 23—30 17
14. F.C. Bihor 22. 7 3 12 22—32 17
15. F.C. Baia Mare 22 7 3 12 20—32 17
16. F.C. Olt 22 7 3 12 23—36 17
17. S.C. Bacău 22 6 4 12 19—28 16
18. „Poli" Iași 22 3 8 11 22—40 14
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