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Pe agenda priorităților edilitar-gospodărești

cărbune extras, da, dar

că 
ră-
ca 

ex-

re a planului la producția 
de c.'.L — _ . ’
nu și al eficienței, al mun
cii

Unul dintre colec- 
mi niere care se a_ 
această situație este 
întreprinderii mi-
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Mai toate întreprinderi
le miniere din bazinul car
bonifer al Văii Jiului au 
început activitatea în
cest an la aproape același 
nivel ca și la începutul a- 
nului trecut. Cu toate 
sarcinile de plan au 
mas aceleași, în loc 
producția de cărbune
tras să înregistreze valori 
peste cele planificate, din 
contră, a înregistrat va
lori sub cota sarcinilor sta
bilite, 
tivele 
flă în 
cel al
niere Aninoasa. In luna ia
nuarie din acest an, pla
nul la producția fizică bru
tă extrasă a fost îndepli
nit sută la sută (în aceeași 
perioadă a anului trecut 
a fost îndeplinit în pro
porție de 104 la sută). Lu
nă februarie nu aduce o 
îmbunătățire a procesului 
de extracție a cărbunelui. 
Pfenul este realizat în 
proporție de 96 la sută, 
cu 7 puncte în minus față 
de luna februarie a anu

> •'*

Conferințe de dare de seamă și alegeri în 
organizațiile U.T.C. Amplă analiză a acti
vității tineretului uzinei.
Vă informăm

Cupa veteranilor". „Tinerețea fără bătrî- 
nețe“ a pasiunii veteranilor scjiîori. 
Marginalii la etapa a 22-a a diviziei A de 
fotbal.
Lupte libere.

lui trecut. Pînă acum s-ar 
părea că în primele două 
luni din acest an activita
tea la mina Aninoasa a 
mers mai slab decît în a. 
ceeași perioadă a anului 
1984. Din punct de vede
re al nivelului de realiza.

Imperative 
la I.M. Aninoasa

depuse nu numai la 
locurile de muncă direct 
productive, ci și la celelal
te activități care între
gesc procesul de extracție 
pînă la suprafață, 
rea productivității 
atrage de la sine 
ruri de producție, 
situația cînd aceste creș. 
teri sînt înregistrate a- 
proape la majoritatea for
mațiilor de lucru direct

Crește, 
muncii 

și spo_ 
dar în

productive, iar cele nepro
ductive să desfășoare o 
muncă eficientă fără să 
di ninueze din efortul ce
lor care își măsoară în to
ne pe post munca lor în 
timp. In activitatea de sub
teran, în luna ianuarie au 
lucrat 34 formații din care 
23 au rămas sub plan. Lu
na februarie, lună în care 
se înregistrează o scădere a 
producției față de luna 
precedentă, aduce totuși 
o îmbunătățire din punct 
de vedere al calității mun
cii — 50 la sută din for
mații își realizează planul, 
iar brigăzile care și-au în
deplinit și depășit pro- 
ductivitățile planificate la 
locurile de muncă unde 
și-au desfășurat activita
tea — lucrări de pregătiri, 
abataje cameră, abataje 
frontale cu front scurt și 
susținere individuală și a- 
bataje dotate cu complexe

Ec. Gh. SPINU
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<UMÂ^ ENERGîE!
I. M. Hetriia

Măsurile luate
si-au dovedit eiicienta• •
S-a acordat și se acordă 
atenție deosebită parti- 

ipării largi și responsabi- 
e nu numai la procesul de 
producție a energiei elec
trice, ci și la cel de econo
misire. A produce în
seamnă a avea, dar a a. 
vea înseamnă și a econo
misi, știind că o impor
tantă sursă de venituri este 
și economisirea.

Unul dintre colectivele 
de oameni ai muncii din 
bazinul carbonifer al Văii 
Jiului care a depus efor
turi susținute pentru des
fășurarea normală a pro
cesului de producție, în 
condițiile încadrării în 
consumul stabilit de ener. 
gje electrică, a fost cel de 
la I.M. Petrila. In primele 
două luni din acest an, 
procesul de extracție a 
cărbunelui a avut loc fără 
stagnări și întreruperi, 
situația cînd consumul 
energie a fost mai mic 
cît cel planificat.

Zilnic, în fiecare oră,
cadru tehnic urmărește 
consumul de energie acți- 
onînd pe baza unui pro
gram de măsuri bine sta
bilit, atunci cînd pe • una 
din liniile de alimentare 
cu energie electrică a 
minei acesta a crescut

în 
de 

de

un

I

i

peste sarcina planificată. 
Lucrările de întreținere a 
instalațiilor mari consu
matoare de energie electri
că sînt programate în ore
le de vîrf. Instalațiile cu 
mers discontinuu (pompe
le și parțial mașinile de 
extracție) au program de 
funcționare bine stabilit 
evitîndu-se orele de vîrf. 
Trebuie folosit rațional ae
rul comprimat, pentru 
producerea căruia se con
sumă mari cantități de e. 
nergie 
s c 
țUl 
un 
ția 
Iele 
cută lucrările de revizii și 
reparații în baza unor pro
grame dinainte stabilite, 
aerul comprimat se distri. 
buie după necesități. Da
torită acestor măsuri, în 
timpul scurs de la începu
tul anului și pînă în pre
zent s-au făcut economii 
de peste 500 MWh energie 
electrică cu care pot func
ționa timp de aproape 3 
zile toate instalațiile din 
subteran și de la suprafața • ț

Intre 
la Pu- 
oprește

electrică.
h i m b u r i,

Est se
compresor, iar la sta- 

centru — două. In zi- 
de repaus, cînd se exe-

Gh. VLADIMIR
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primă, 
de mu- 
etalează

soarele 
reședința 
l își 

arhitectonice:

veni, 
nicipiu 
noutățile 
cartierul Petroșani-Nord.

Foto: Al. TĂTAR

20000 tone extrase peste plan
De la începutul acestei luni, trei întreprinderi 

miniere — Lonea, Vulcan și Paroșeni — au extras, 
împreună, suplimentar sarcinilor de plan, peste 20 000 
tone de cărbune.

• CEL MAI MARE PLUS l-au înregistrat și în 
această lună — 10 969 TONE DE CĂRBUNE — mi
nerii de la Paroșeni. Printre brigăzile cu rezultate 
deosebite in muncă se înscriu minerii conduși de 
CONSTANTIN CIOBANOU, GAVRILĂ MESAROS, 
FERENCZ FAZAKAS și MIHAI ȘCHIOPU.

• I.M. Lonea A EXTRAS SUPLIMENTAR DE 
LA ÎNCEPUTUL ACESTEI LUNI PESTE 6 000 TO
NE DE CĂRBUNE.

• APROAPE 4 000 De’tONE AU EXTRAS SU. 
PLIMENTAR IN ACEASTĂ LUNĂ SI MINERII 
DE LA VULCAN.

Primenirea de primăvară 
a localităților

Primăvara și-a intrat de 
acum în drepturi. Odată 
cu sosirea ei, au intrat în 
actualitate acțiunile de 
curățenie și înfrumusețare 
specifice acestui anotimp 
al primenirilor. Plasîndu. 
se pe agenda priorităților 
edilitar-gospodărești, "a- 
ceste acțiuni suscită o lar
gă participare cetățeneas
că, o mare desfășurare de 
forțe pentru realizarea o_ 
biectivelor edilitar-gospo
dărești de sezon.

Sînt multe, foarte mul
te de făcut; este mult 
lucru !
lor de locuințe, în cartie
re, pe străzi și alei, în in
cintele întreprinderilor și 
instituțiilor cît și în zone
le învecinate acestora este 
necesar să intre în acțiu. 
ne simțul și mîna bunului 
gospodar, spiritul între
prinzător al locuitorilor, i_ 
nițiativa organizatorică a

de
In jurul blocuri-

asociațiilor de locatari, 
sprijinul comitetelor de 
cetățeni și de bloc, al de- 
putaților — întreaga acți
une trebuind să întroneze 
grabnic, peste tot, curățe
nia și ordinea, frumosul, 
atributele civilizației ur
bane. Aria urgențelor este 
largă, iar lucrările gospo
dărești de sezon numeroa
se: cuprinzînd 
zonelor verzi, 
înfrumusețarea parcurilor, 
scuarelor, peluzelor și ron
durilor de flori, însămîn- 
țări și reînsămînțări pe 
astfel de terenuri, plantări 
de arbori și arbuști și în
locuirea celor distruși, e_ 
vacuarea reziduurilor gos
podărești și a celor prove
nite din lucrări de între
ținere la imobile etc. O 
altă categorie de lucrări 
vizează refacerea sau în-

refacerea 
curățirea și

(Continuare in pag a 2-a»

CETĂȚENI ! Participați cu toții la acți
unea de curățenie, ordine și înfrumusețare, 
pentru a da localităților și cartierelor noas
tre o înfățișare demnă, civilizată, in ton cu 
primăvara !

Festivalul național „Cîntarea României"

*

I

I

I
I
I

Aplauze pentru artiștii amatori din Valea Jiului și județ
Casa de cultură a sin. 

dicatelor din Petroșani a 
cunoscut dumi
nică o adevărată săr
bătoare a cîntecului ; 
în cele opt ore de spec
tacol, publicul din Petro
șani — iubitor al muzi
cii cu adevărat tinere, a 
fost prezent cu inima și 
gîndul, alături de cele 
mai bune formații de mu
zică ușoară,- pop, rock, 
folk, la care se adaugă 
interpreții individuali

Remarcăm de la în
ceput dorința interpret! - 
lor de a promova un 
stil propriu în muzica 
lor; așa se explică, poa
te, prezența masivă a lu
crărilor aparținînd unor 
compozitori amatori —

membri ai formațiilor 
prezente pe scenă.

Din Valea Jiului am 
remarcat aceeași valo
roasă prezență artistică 
a formației „Acustic" a 
Casei de cultura a sindi
catelor, a grupului „Co
lor", trecut de puțin timp 
la Vulcan, precum și 
tinerilor 
„Bendis", 
sindical al I.M. Paroșeni 
Ne.au plăcut „Raid-rock", 
o formație pe care do
rim să o auzim mai ales 
în spectacol; ne-a plăcut 
„Telex", un trio plin de 
farmec și prospețime, ca
re a beneficiat de pre
zența Angelei Olaru, pro
fesor de muzică, o voce 
bine timbrată, cu largi 
posibilități expresive.

a
din formația 
a comitetului

Spațiul nu ne permite o 
analiză, nici măcar o e. 
numerare a tuturor ce
lor ce s-au distins pe 
scena Festivalului națio
nal „Cîntarea României". 
Vom vorbi cu alte prile
juri despre cei. care as
tăzi nu au fost mențio
nați.

Despre oaspeți, numai 
cîteva cuvinte; 
pus „Sider", 
de muzică ușoară a 
bului „Siderurgistul" 
Hunedoara, condusă 
pasiune și pricepere 
un artist amator în 
vârâtul sens al cuvîntu- 
lui; s.a impus grupul 
folk „Canon", tot din Hu
nedoara prin farmecul 
aparte al sonorității, prin 
frumusețea liniei melodi-

s-a im- 
orchestră 

clu- 
din 
cu 
de 

ade-

ce 
în

a pieselor prezentate 
concurs.

Am fost prezenți la 
două spectacole agreabi
le care, fără a exagera, 
s-au ridicat la un nivel 
artistic aparte. Nu putem 
să nu amintim aici efor
tul depus de organiza
tori, Comitetul județean 
și Comitetul municipal 
Petroșani de cultură și 
educație socialistă, pre
cum și de Casa de cul
tură din municipiul nos
tru, pentru a asigura în
tregii manifestări un ca
dru optim de desfășura
re. Tuturor concurenți- 
lor, indiferent de clasa
mentul țoncursului, 
se cuvin felicitări.

A. IIORAȚIU
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Conferințe de dare de seamă și alegeri
in organizațiile U.T.C.

kpîă analiză a activității 
tineretului uzinei

Conferința de dare sea
mă și alegeri a organiza
ției U.T.C. din întreprin
derea de utilaj minier a 
prilejuit o analiză amănun
țită a activității desfășura
te în perioada ultimilor 
trei ani de Comite
tul U.T.C. din întreprinde
re, de toți tinerii 
constructori de utilaj mi
nier.

Darea de seamă prezen
tată în conferință de 
Izidor Căpeț. secretarul 
comitetului U.T.C., a relie
fat că, îndrumați cu grijă 
de comuniști și cei
lalți oameni ai muncii, ti
nerii, a căror pondere este 
de aproximativ 70 la sută 
din totalul personalului 
muncitor din întreprinde
re, s-au străduit să-și re
alizeze sarcinile ce le.au 
revenit, . demonstrîndu-și 
din plin resursele crea
toare de care dispun. Ast
fel, în întrecerea utecistă 
„Tineretul — factor activ 
in realizarea obiectivelor 
deceniului științei, tehni
cii și eficienței", au fost 
antrenați peste 1200 de 
tineri, care au obținut re
zultate valoroase în toate 
domeniile activității. S-a 
relevat că numărul mediu 
al orelor de muncă patri
otică pe un an este de 
peste 29 000. Cursurile pro
fesionale pe meserii — 
strungari, frezori, sudori 
— au adus organizației de 
tineret din uzină un loc ț, 
două locuri II și un loc III 
în 1983 și numai locuri I 
în 1984 la faza județeană. 
Expresie a dorinței de au-

Răspundem 
cititorilor

CONSTANTIN PUȘCA- 
ȘU, Lupeni și SEVER 
CONSTANTIN’ RADUICA, 
Uricani : Treceți pe la re
dacție.

IRINA KULR, Uricani : 
Adresa Televiziunii Româ
ne este : Calea Dorobanți, 
nr. 191, sectorul I, cod 
79757 București. Corespon
dența se expediază prin 
oficiile P.T.T.R., fără nici 
un fel de altă formalitate. 
Vă dăm un sfat : studiați 
mai atent gramatica lim
bii române.

ION NEICU, Petroșani : 
Luați legătura cu ingine
rul Valeriu Butulescu, con
ducătorul cenaclului literar 
din I.TJ M.P.

ADRIAN CATANĂ, Lu
peni : Am trimis observa
țiile dv. referitoare la di
fuzarea defectuoasă a pre
sei în Lupeni, celor în 
drept.

ADELA ARINGHE, Pe
troșani : Se impune o dis
cuție mai amănunțită asu
pra materialelor trimise. 

.Treceți pe la redacție.
MARIANA KISS. Adre- 

sați-vă compartimentului 
special al E.G.C.L. Petrila, 
rentru repunerea în func- 
iune a liftului de la blocul 
n care locuiți. Este de da- 
oria unității să rezolve o- 
zerativ această .problemă.

toperfecționare a tinerilor 
din uzină, participarea lor 
la cursurile serale ale fa
cultăților Institutului de 
mine, liceelor industriale, 
sau la cursurile de califi
care fă locul de muncă, 
a constituit unul din o- 
biectivele fiecărei organi
zații U.T.C. Cu simț de 
răspundere s_a apreciat 
însă in cadrul conferinței 
că nu s.a făcut totul pen
tru ca rezultatele să fie 
superioare sub aspectul 
calității, foarte mulți ti
neri absolvind aceste 
cursuri cu note minime.

In cadrul conferinței, s-a 
apreciat că noul organism 
de conducere al tinerilor 
comuniști din întreprinde
re are datoria să impună 
o disciplină superioară în 
muncă, o exigență maximă 
în întreaga activitate, ast
fel încît deficiențele sem
nalate să fie eliminate. Cei 
prezenți s-au referit pe 
larg la necesitatea întări
rii combativității revolu
ționare a tuturor uteciști- 
lor, în spiritul realizării 
integrale și superioare ca
litativ a sarcinilor de pro
ducție și politico-educati
ve ce le revin. Analiza 
învățămîntului politico- 
ideologic, a activității cul- 
tural-artistice, sportive, 
turistice și de -pregătire a 
tineretului pentru apăra
rea patriei a arătat că e. 
xistă încă posibilități de 
îmbunătățire a muncii și 
în aceste domenii.

In concluziile conferin
ței s.a insistat asupra ne
cesității îmbunătățirii sti
lului de muncă al Comi
tetului U.T.C., în scopul for
mării tuturor tinerilor pen
tru muncă și viață:

Ca secretar al Comite
tului U.T.C. a fost ales 
tovarășul Ion Filimon.

H. ALEXANDRESCU

Miercurea trecută, la 
18 li 13 m 9 s, echinocțiul 
de primăvară. începutul 
primăverii astronomice, 
deci. Și chiar așa este. 
Primăvara S-a „instalat" și 
la noi în localități, dar și 
în grădinile gospodarilor. 
Și, cum este normal, bunii 
gospodari trec la treabă. 
Ținem minte, din anii tre- 
cuți, cît de frumoase erau 
grădinile de zarzavat, ce 
satisfacții au oferit ele ce
lor care le.au îngrijit. Au- 
toapro vizionarea, 
rea legumelor 
consumului propriu, 
mai este o noutate, 
sînt a-jutați cei care 
să practice grădinăritul în 
Valea Jiului de unitățile 
însărcinate s_o facă ? Este 
tema anchetei noastre.

profilată și pe desfacerea 
uneltelor agricole se găsesc 
doar... săpăligi. Se găsesc, 
dar nu se vînd, pentru că 
n-au „căutare" I

'Revenind la semințe, si
tuația este asemănătoare

* în toate unitățile C.L.F.
din Valea Jiului, chiar și
iilliiilillll/llliiiiiiiriiiciilllliiiuiriiiiiiiiitiiijiiniiiniiiniiii.

adresa din 5 februarie 
1985, de la I.L.F. Deva 
s-au repartizat pentru Pe
troșani semințe de legume 
și zarzavaturi. Pare hazliu, 
cînd discutăm despre can
titățile de semințe livrate 
de Centrul de semințe din

grădinăritul, cu autoapro- 
vizionarca ?

DEGEABA SĂPĂM, 
DACĂ N-AVEM CE

INSĂMINȚA !

Pe teme de sezon
asigura, 
necesare 

nu 
Cum 
vor

DACĂ SINT, 
UNDE SINT ?

Responsabilul unității
C.P.V.I.L.F. nr. 18 din Vul. 
can, Gheorghe Floroiu, nu 
„vinde castraveți la grădi
nar". Ne declară, sincer, 
că semințe de legume și 
zarzavaturi a avut, dar... 
anul trecut. Anul ăsta... nu 
prea. aceeași unitate,

în unitățile C.P.V.I.L.F.

frici „sămîntâ" de... semințe

la Petroșani, la piața agro. 
alimentară, care are vad, 
nu glumă. In schimb, tot 
în piața agroalimentară din 
Petroșani precupețele vînd 
tot felul de „sămînțîiuri", 
la cornet. De multe ori, do
rind să 
de gulii, 
răsare în 
sau, mai

cumperi semințe 
te trezești că-ți 
grădină o vînătă 
știi, lobode I

Tovarășul Aurel
de la C.P.V.I.L.F. 
șani, ne lămurește.

Hamza,
Petro-

Prin

Controlul C.T ( activitate importantă in
cadrul țesătoriei de mătase din Lupeni.

Foto: T. ALEXANDRU

Toate formațiile de lucru 
să conlritau la realizarea pianului I

(Urmare din pag. 1)

mecanizate — au înregis
trat și plusuri la produc
ția de cărbune extras. Cu 
toate eforturile acestor 
brigăzi, după cum s_a vă
zut, planul lunii februarie 
la I.M. Aninoasa nu a fost 
realizat. Cumulat pe două 
luni productivitățile plani
ficate au fost depășite la 
toate nivelele. In abataje 
cu 6 kg pe post, în cărbu
ne cu 51 kg pe post, în sub
teran cu 64 kg pe post, iar 
pe mină cu 31 kg pe post, 
în situația cînd la nici o 
activitate nu a fost depă
șit numărul posturilor pla
nificate, la celelalte acti
vități, (de întreținere și 
deservire) ele au fost cu 
mult sub cele planificate.

In luna ianuarie, cu toa

tă lipsa de efectiv, mina 
Aninoasa a înregistrat, pe 
linia creșterii productivi
tății muncii, un salt cali
tativ față de aceeași .peri
oadă a anului trecut: pro
ductivitatea muncii a cres
cut în abataje cu peste 
230 kg pe post, iar în căr
bune cu aproape 300 .kg pe 
post în condițiile cînd... can
titatea de cărbune extras 
a fost mai mică. Cum poa
te fi explicat un aseme
nea fenomen, care tinde să 
se mențină și în luna mar
tie ? Foița de muncă de 
care dispune acest colectiv 
a fost mai bine gospodări
tă ? S.a.u făcut eforturi în 
plus din partea brigăzilor 
rămase sub plan ?

Vom, căuta să dăm răs
puns la aceste întrebări în 
numerele viitoare ale zia
rului nostru.

CRONICA. O cronică 
;catrală favorabilă a a. 
părut în „Săptămîna cul
turală a Capitalei", refe
ritoare la spectacolul cu 
piesa „Un bărbat și mai 
multe femei", de Leonid 
Zorin, prezentată publi
cului bucureștean de Tea
trul de stat „Valea Jiu
lui", într.o serie de re
prezentații. Sînt remar
cate calitățile actoricești 
alte tinerilor Claudiu

Bleonț și Magda Catone. 
Din nefericire, noi îi ve
dem mai rar pe la Pe
troșani. Anul acesta de
loc I (M.B.)

TRENUL TINERETU. 
LUI. In 19 mai, din ju
dețul Hunedoara va ple
ca spre litoral „Trenul ti
neretului". In perioada 
19—27 mai, filialele B.T.T. 
din județ organizează o 
tabără în stațiunea inter
națională - Costinești (cu 
o zi în R.P. Bulgaria). 
Tineri, grăbiți-vă să vă 
înscrieți 1 (M.B.)

VINZARI. Colectivul

magazinului nr. 290 din 
Lupeni (gestionari, Mar
gareta Max și Constantin 
Ionașcu) a înregistrat, de 
la începutul anului, de
pășiri ale sarcinilor ' de 
plan ce. se ridică Ia pes
te 65 mii de lei. (G.O.)

CINE A PIERDUT... 
două grinzi TH-4, la po
dul de la Dărănești, este 
rugat să le ridice. In fe
lul acesta, întreprinde
rea respectivă recupe
rează suma de 900 lei. 
Sînt niște bani ! (G.S.)

MUNCA PATRIOTI
CA. Luîndu-și angaja

Orăștie. Conopidă — 0,5 
kg, gulii — 0.4 kg, gulioa. 
re — 1 kg, morcovi — 10 
kg, păstîrnac — 1 kg. A- 
ceste cantități nu ajung 
nici pentru locuitorii co
munei Aninoasa ! Poate 
mai sosesc și altele prin 
iunie — iulie, încolo I Doar 
la castraveți de toamnă 
(50 kg) și ridichi (30) 
pare că semințele ar 
suficiente.

Să zicem că, pentru
ceput, tot e bine, că s-au 
adus și aceste cantități. 
Partea proastă e că nu le 
vede nimeni 
re. Pe unde 
sămînță de... 
atunci, cum

se
fi

în.

prin 
te duci, 
semințe, 
rămîne

aproza- 
nici 
Păi 
cu

La magazinul „Parîn. 
gul", al l.C.R.M. Deva, res
ponsabilul Ion Pavel nu e 
de găsit la ora vizitei noas
tre. deși raionul de care 
răspunde, „Unelte agrico. 
le" este deschis. Ne întoar
ce dînsul vizita, a doua zi 
dimineața. Chestie de dis
ciplină ! Aflăm și ne con
vingem că magazinul dis. 
pune de cantități suficien
te de unelte agricole (sa
pe, hîrlețe, greble, pluguri, 
grape, prășjtori, furci, se
ceri). Dar, degeaba avem 
cu ce să săpăm, dacă 
n-avem ce însămînța 1

O concluzie se impune. 
C.P.V.I.L.F. Petroșani nu 
se preocupă corespunză
tor de acest aspect. Apro
vizionarea cu semințe de 
legume și zarzavaturi e O- 
bligație, nu o preocupare 
facultativă. Biroul agricol 
de pe lîngă Consiliul popu
lar municipal are atribu
ții pe linia autoaprovizi- 
onării, deci trebuia să se 
impună în fața come-’ului 
pentru a oferi populației 
cele necesare, să se impli
ce în această acțiune de 
primăvară. Altfel, în gră
dinile din Valea Jiului pri
măvara va veni... la vară !

Mircea BUJORESCU

Măsurile luate 
și-au dovedit eficiența

(Urmare din pag. 1)

s.ar pu- 
8 000 to—
Evident, 
la înce- 

fi îmbu-

minei Petrila, și 
tea extrage peste 
ne de cărbune, 
măsurile stabilite 
putui anului vor
nătățite în continuare de 
la o etapă la alta, astfel 
încît consumul de energie 
pe tona de cărbune extras 
să scadă sub cel plani
ficat. Pentru acest lucru 
trebuie însă extras cît mai

mult căi bune cu același 
consum de energie.

La mina Petrila există 
toate condițiile 
fiecare tonă de 
fie obținută cu 
energie cît mai 
cest lucru este 
ta timp 
trecut,
mul specific pe tona 
cărbune a fost redus 
1,20 kWh.

ca 
să 
de
a.

create 
cărbune 
consum 
mic și

posibjj atî- 
cît, față de anul 

în acest an consu-
de
cu

Primenirea de primăvară a localităților
(Urmare din pag. I)

tregirea ca și întreținerea 
obiectelor de dotare e- 
dilitar.gospodărească (re
pararea, completarea și 
vopsirea băncilor din 
parcuri, a copertinelor din 
stațiile de așteptare a au
tobuzelor, a coșurilor de 
hîrtii, a dotărilor din locu
rile de joacă pentru copii 
etc); în sectorul drumuri 
— efectuarea de repara
ții, aplicarea îmbrăcămin- 
ții asfaltice sau de beton 
pe șosele, repararea și vop
sirea parapeților și balu
stradelor la poduri sau
drumuri, completarea de 
borduri, refacerea și cură
țirea rigolelor; la unități-’ 
le socialiste — repararea 
și completarea fațadelor, 
filmelor și a împrejmui
rilor; la blocurile de locu
ințe — repararea ușilor la 
intrările în bloc, zugrăvi

rea casei scărilor, curăți
rea subsolurilor și a plat
formelor gospodărești.

Pornindu-se la efectua
rea lucrărilor edilitar_gos- 
podărești, trebuie acționat 
pentru păstrarea a ceea ce 
s_a făcut. Sînt pe agenda 
priorităților și se vor exe
cuta, firește, repararea și 
eliminarea defecțiunilor 
la rețelele de apă, canal și 
termoficare, dar aceasta 
impune refacerea imedia
tă a zonelor afectate de 
lucrări. La fel trebuie ac
ționat, iar la nevoie apli
cate prevederile legii, pen
tru a se evita murdărirea 
străzilor cu noroi de către 
mijloacele de transport 
tehnologic folosite de șan
tierele de construcții, 
pentru preîntâmpinarea 
poluării zone
lor verzi, parcurilor, stră
zilor cu hîrtii, coji de se
mințe și fructe aruncate de 
cei certați cu ordinea și 
curățenia. In același con

text, al igienei și ordinei 
publice, se cere acționat 
pentru combaterea prac
ticii de a ține animale și 
păsări în subso
lurile blocurilor sau în 
preajma blocurilor 
contrar normelor legale, 
pentru stîrpirea țânțarilor 
și rozătoarelor.

Acțiunea primenirii de 
primăvară a localităților 
noastre, a demarat ! Pen
tru realizarea volumului 
mare de lucrări soluția este 
participarea largă a oa
menilor muncii din între
prinderi și instituții, a ce
tățenilor din cartiere, a 
tineretului. Este în intere
sul nostru al tuturor să 
muncim mai bine, să par
ticipăm efectiv — cu mic 
cu mare — la realizarea 
în termen și de calitate a 
lucrărilor edilitar-gospo- 
dărești și de înfrumuseța
re, veghind și acționînd 
pentru păstrarea a coca 
ce s-a făcut.

mentul de a realiza în 
cinstea Conferinței orga
nizației U.T.C. pe liceu 
peste 40 la sută din pla
nul acțiunilor de muncă 
patriotică. finanțată, u- 
tec'iștii Liceului industri
al nr. 1 Lupeni și-au în
deplinit cu succes obiec
tivul propus. Valoarea 
acțiunilor întreprinse în
sumează peste 33 mii lei, 
existând premisele înde-, 
plinirii integrale a pla. 
nului în cinstea celui 
de-al XII-iea forum ute- 
cist al țării. (G.C.)

SPECTACOL. „Cînt și

joc din plai străbun" este 
genericul spectacolelor 
programate pentru joi, 
28 martie, la Casa de 
cultură din Petroșani, la 
orele 17 și 20. Pe scenă 
vor fi prezenți alături de 
ansamblul folcloric „Pa. 
rîngul", al minerilor Văii 
Jiului, actorul Nicu Cons
tantin. (Al.H.)

acestuia, unii locatari au 
găsit de cuviință să de
poziteze resturile mena
jere în viitoarele spații 
comerciale ce se constru
iesc la parter. Semnalăm 
acest lucru conducerii
E.G.C.L. Petroșani în spe
ranța că va amplasa în 
zonă multașteptatul con
tainer. (G.C.)

CONTAINER... LIPSA.
Dat de curînd în folosin
ță, blocul 63 din cartie
rul Petroșani — Nord 
este lipsit de un contai
ner pentru depozitarea gu
noiului menajer. In lipsa

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU
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„Tinerețea fără bătrînețe 
a pasiunii veteranilor schiori

Clasamsntul „Cupai veteranilor"
ediția a XiV-a, 1985

„Cupa veteranilor", edil 
ția a XlV-a a acestei tra
diționale competiții anu
ale a iubitorilor sporturi
lor alpine din Valea Jiu
lui a depășit prin reușită 
așteptările. Argumentele 
cele mai concludente nu 
pot fi decît opiniile pârti
ei panților — veteranii și, 
mulți dintre ei, foste glorii 
ale schiului românesc. Lă_ 
sînd pe mai tîrziu aceste opi
nii grăitoare, ne rezervăm o 
remarcă pe care atît 
ansamblul ei, cît și i 
și semnificative 
desfășurare, noua 
confirmat-o din 
loarea perenă 
„tinerețe fără 
a „Cupei veteranilor", 
ceastă deviză, înscrisă 
emblema concursului, 
dominat frontispiciul 
banei Straja, sala de me
se, unde au avut loc emo
ționantele întîlniri și re
memorările reușitelor de 
altădată, dar mai ales pif
tiile 
fruntăr 
ghe: ■ 
re au 
desfășurării 
împrejurimile Strajei.

veteranii acestui sport al 
bărbăției au învins și de 
astă dată vremea potriv
nică. Cu ajutorul unui corp 
de arbitri deosebit de ri
guros, tot din rîndul vete
ranilor, s-a desfășurat un 
concurs pasionant și reușit, 
atît ca participare- cît și 
ca organizare, la care tre
buie să adăugăm și o ga
lerie generoasă.

Cioflica, Grigore Kovacs, 
Adalbert Kato, Iosif Ra- 
colța, George Lupaș, Paul 
Kovacs și mulți alții.

Confruntarea pe pîrtie și 
emoționantele întîlniri și 
reîntâlniri 
sajul mirific 
îmbrăcat încă 
iernii au fost 
rol hotărîtor 
concursului. Reuștia ca

Să începem cu iscu. 
schiori ai clubului 

care au făcut 
demonstrație

prietenești, pei- 
al muntelui 
în hlamida 
elemente cu 

în reușita 
Și

0 tradițională întrecere sportivă

: în
multe 

detalii de 
ediție a 

plin: va_ 
a devizei 

bătrânețe" 
A- 
pe 

a 
ca-

Ediția a XlV-a a „Cu. 
pei veteranilor" a fost din 
nou o frumoasă sărbătoa
re a schiului care va lăsa 
mult timp amintiri de 
neuitat în inimile celor 150 
de participant, veniți din 
toate localitățile Văii Jiu
lui și din alte colțuri ale 
țării. S-au reîntilnit fostul 
multiplu campion națio
nal Ilie Munteanu, venit 
din Predeal, fostul schior 
de elită, instructor al mul
tor schiori ajunși și ei ve
terani, Gheorghe 
din Petroșani,
Colda din București, Vic
tor Maier și Lia Pașca din 
Deva, Ladislau Biro 
din Tg. Mureș, vetera
nii Semenicului, în frun
te cu Ladislau Orz, zeci de 
veterani „rămași pe va
tră", adică în Valea Jiului 
— Francisc Edelin, Simion

Și

Tampa
Ionel

tați, 
siții 
„Pionierul" 
o frumoasă 
de fantezie și virtuozitate 
sportivă prin jocurile ză
pezii, cu personajele din 
basme prezentate 
mieră la Lupeni. 
s-au adăugat 
vesele prezentate tot 
pîrtie de Carol Lauran 
Zoltan Ușurelu.

In cabana, decorată, 
multă fantezie de loan Mi- 
huț și Constantin ■ Pigni, 
care a realizat efectele lu
minoase, și Iosif Tollman cu 
o expoziție, de caricaturi 
veritabile momente de 
bucurie și emoție s_au tră
it datorită scurt-metrajelor 
cineclubului „Amafilm" 
despre „Cupa veteranilor 
’84“ și complexul alpin 
Straja, diapozitivelor lui 
Francisc Nemeth despre 
flora alpină. -

Ediția s-a încheiat cu o 
festivitate emoționantă. Un 
mare număr de trofee 
diplome au fost 
câștigătorilor și

în pre-
Lor li 

momente
Pe
Și

cu

61—65 
ani : 

Zoltan 
Aron 

Vulcan ; 
ani: 

Aninoasa, 2. Andrei Drotzinger 
ani:

SCHI I OND
FEMEI, 35—40 ani: Polixenia Vass — Vulcan; 

41—45 ani: 1. Rodica Flaidăr, 2. Ileana Czimbalmos, 
3. Olivia Appel — toate din Vulcan; 46—50 ani: 1. 
Terezia Kato, 2. Maria On, ambele din Lupeni; 
51—55 ani: Rozalia Drotzinger — Lupeni; 
ani: Lia Pașca — Deva. BARBAȚI, 35—40 
1. Ion Magheru’ — Lonea, 2. Iosif Peter, 3. 
Ușurelu, ambii . din Lupeni; 41—45 ani: 1. 
Petei' — Lupeni, 2. Ionică Trandafir
46—50 ani: 1. Petru Ambruș — Lupeni, 51—55 
1. Vasile Tamaș
— Lupeni, 3. Francisc Kolat — Reșița; 56—60
1. George Lupaș — Lupeni, 2. Ernest Burean
Reșița; peste 65 ani: 1. Ilie Muntean — Predeal, 2. 
Gheorghe Tampa — Petroșani, 3. Alexandru Gulyaș
— Deva.
SCHI ALPIN

FEMEI, categoria 35—40 ani: Lidia Keltz, Vul
can; categ. 41—45 ani: 1. Livia Chelaru — Iscroni,
2. Maria Acs — Petroșani; categ. 46—50 ani: 1.
Rozalia Kovacs — Vulcan. BARBAȚI, categoria pes
te 65 ani: 1. Ion Munteanu — Lupeni, 
Kovacs — Vulcan; categ. 61—65 ani: 
Biro — 
Ladislau Orz — 
Kuhn — Reșița, 
Costachc Vasiliu 
Pavel Kovacs — 
troșani, 3. Adalbert Kato 
ani : 
Lupeni, 
ani: 
Bîrlida, 
1. Dumitru Bîrlida — 
Lupeni, 3. Bela Pleșa

2. Grigore
1. Ladislau 

— Lupeni, 3. 
ani: 1. Iosif

Lupeni,
— Vulcan; categ. 51—55 ;
Vulcan, 2. Iosif Zlăgneanu • 

Lupeni; categ.
1. Alexandru Acs — Petroșani, 2. loan

3. Dorin Borza — Petroșani; categ.
1. Alexandru Dobay, 2. Carol Lauran, 

toți trei din Petroșani; categ. 35—40 
Petroșani, 2.

Lupen

— Vulcan;
Tg. Mureș, 2. Simion Cioflica 

Reșița; categ. 56—60 
2. Dionisie Sicoe

atmosfera sărbătorească a 
celor trei zile în care. ca
bana Straja, împodobită 
ca pentru zile mari, au 
fost asigurate de organi
zatorii ediției actuale — 
C.O.E.F.S. Vulcan
C.M.E.F.S. — care au pus 
mult suflet și iscusință în 
desfășurarea concursului, 
precum și gazdele — ini
moșii schiori și susținători 
din Lupeni. De fapt, un 
mare cîștig al actualei edi
ții a fost tocmai conlucra
rea dintre-susținătorii din 
Vulcan, 
șani ai 
sport al 
lucrare 
reușita, 
buit la 
momentele 
au fost foarte mulți. Lista 
lor e mare și cuprinde oa
meni de diferite speciali-

3. 
ani : 1. 
— Pe.
46—50 
On —
41—45
3. Dan 

) ani : 
Iosif Sicht

și 
înmînate 

tuturor 
participantilor pentru evo
luțiile din concurs și spri
jinul acordat în organiza
rea acestei reușite ediții.

Ioan DUBEK 
Foto: V. STRÂUȚ

Lupeni și Petro- 
acestui tradițional 
Văii Jiului, — con- 
care i-a și asigurat 
Cei care au contri- 
reușita ediției, la 

ei de neuitat

Orz:

perse-

„Cupei

prietenii

de schi — con- 
ile cu talazurile de 
cu frigul, ceața, ca- 

„onorat" în ziua 
concursului

Dar

I 
I 
I

I
J ț
I
I 
ț 
ț

Pe scurt, despre ce a plăcut mai mult 
„Cupa veteranilor"

emulația
renți, ca

la
Ilie Munteanu: „Fap

tul că, de la an la an, 
competiția e tot mai reu
șită, atît ca desfășurare, 
ca și diversitate. In nu
mele veteranilor, mul
țumiri organizatorilor 
din Valea Jiului și tutu
ror acelora care 
verează cu deplin succes 
în organizarea ~ 
veteranilor".
Gheorghe Tampa: „Mi-au 

plăcut multe, dar mai 
ales ambiția de a cîștiga,

dintre concu- 
pe timpurile 

noastre. Frumos ! Mi.au 
plăcut și micii schiori — 
cu jocurile zăpezii și, sin
cer, îi invidiez pentru 
modernele instalații. De 
aș mai putea fi ca ei..."

Ionel Colda: „Iartă-mi 
lacrimile... Trăiesc de 
fiecare dată adevărate 
momente de fericire prin 
reîntâlnirile cu foștii mei 
dascăli — nea Ilie, Ghiță

„Ne-a 
con-

Tampa, cu 
Lupeni".

Ladislau
plăcut organizarea 
cursului, zilele din caba
nă și, ca întotdeauna, os
pitalitatea prietenilor 
din Valea Jiului".

Lia Pașca: „Mi-a plă
cut atmosfera din caba
nă — veșnic tânărul Li- 
viu Oros, ca și excepți
onalele proiecții ale lui 
Iosif Tollman și Fran- 
cisc Nemeth".

Marginalii la etapa a 22-a a diviziei A de totbal
Deși nu a fost cucerită 

de „Jiu 1“ într-o ma
nieră la fel de categorică, 
cea de-a treia victorie din 
acest retur de campionat 
a declanșat discuții a- 
prinse între suporteri, toa
te avînd același subiect: 
satisfacția iubitorilor fot
balului din Valea Jiului, 
pentru spectaculoasa reve
nire a fotbaliștilor noștri, 
sub „bagheta" reputatului 
tehnician Viorel Mateia- 
nu. Inserăm în aceste rîn- 
duri câteva opinii:

Alexandru Trufaș (mais
tru minier principal — 
I.M. Valea de Brazi): „Sa
lutăm cu bucurie reîntoar
cerea echipei noastre la 
fotbalul-spectacol. Cel mai 
mare cîștig al acestui feno
men este creșterea numă
rului de spectatori prezenți 
în tribunele stadionului din 
lunca Jiului".

Vasile Maioga (Uzina de 
preparare a cărbunelui Lu
peni): „Comparând clasa-

Bin coitui tribuneia
mental de Ia finele turului 
cu cel de acum ne dăm 
seama că ceva s-a petrecut 
la echipa noastră. Vizio- 
nînd partidele disputate 
acasă de echipa noastră, 
mi.am dat seama că acest 
ceva nu este rolul hazar
dului, ci al unui nou punct 
de vedere asupra fotbalu
lui, imprimat de Viorel 
Mateianu".

Emil Pârău (U.F.E.T. Pe
troșani): „Meciul cu F.C. 
Bihor ne-a demonstrat că 
fiecare partidă trebuie tra
tată altfel, în funcție de 
adversar. Abuzînd de cen

trări înalte, convenabile a_ 
părării orădene, jucătorii 
noștri au facilitat sarcina 
defensivei oaspeților. A- 
plicînd, în anumite mo
mente, „lecția paselor-țesă- 
tură" — predată de Mate
ianu, jucătorii Jiului au 
reușit desprinderea de ad
versar cucerind astfel — 
meritat — cele două punc
te".

Iosif Cazan (șef echipă 
I.M. Petrila — fost divio- 
nar A la „Jiul"): „Vremu
rile s-au schimbat, princi
palul atuu al fotbalistului 
de astăzi este viteza și —

din fericire — jucătorii 
Jiului posedă acum a- 
ceastă calitate. Este pri
mul pas spre fotbalul mo
dern".

Ilie Catilina (maistru 
constructor — A.C.M. Pe
troșani): „înaintea celor
două deplasări grele — 
la „Sportul studențesc" și 
„Corvinul" — băieții noș
tri au obținut o victorie 
foarte importantă. Greu, 
e adevărat, dar aceste do
uă puncte ne-au „mutat" 
într-o zonă mai liniștită a 
clasamentului, de unde pri
vim cu încredere spre te
renul din „Regie".

Rubrică realizată de
T. ALEXANDRU

Lupte libere

Consecințele indisciplinei...

O fază dinamică în 
careul oaspeților, în 

partida Jiul — F.C. 
Bihor (1—0), disputată 
sîmbătă în cadrul eta
pei cu nr. 22, a diviziei 
A de fotbal. In atac, 
Varga, Lăsconi - și Flo- 
rescu.

Foto: Al. TATAR

Cea de a doua etapă a 
campionatului republican 
pe echipe al cadeților și 
juniorilor a adus luptăto
rilor de la C.S.Ș. Petroșani 
și Jiul Petrila doar locul 
secund în „triunghiulare
le" de la Petrila și, res
pectiv, Odorheiul Secu
iesc. La Petrila s-au întîl- 
nit C.S.Ș. Petroșani, Meta
lul Bocșa și Constructorul 
Hunedoara. Combatantele 
hunedorene au surclasat 
garnitura bănățeană la a- 
celași scor: 10—1, confrun
tarea pentru desemnarea 
primului loc a avut o evo
luție palpitantă până îna
intea ultimei partide. Dacă 
Alexandru Stanciu (45 
kg) Și Ștefan Burlec (48) 
au adus avantajul echipei 
din Vale la categoriile 
mici, hunedorenii au re
montat handicapul, apoi 
Laurențiu Palade (53), Ga
briel Țigăieriu (63) și Iu
lian Juravlea (68) au încli
nat balanța, din nou, în 
favoarea gazdelor. La ca
tegoriile superioare de 
greutate, Constructorul 
s-a impus însă; scorul final 
devenind 6—5 în favoarea 
sa, Infrîngerea liberișților 
antrenați de Vasile Făgaș 
are la bază un act de in
disciplină; absența nemo
tivată din concurs a lui 
Florin Văcăreanu (55), fapt

reprobabil, care demons
trează carențe în munca 
de educație a sportivilor 
școlari din Vale. Locul se
cund, ocupat de C.S.Ș.P., 
nu compromite total șanse
le de participare în faza 
interserii, decisivă în acest 
sens se anunță următoa
rea etapă (21 IV), progra
mată tot la Petrila, în 
compania garniturilor
C.S.Ș. Deva și U.M. Timi
șoara.

La juniori, triunghiula
rul de la Odorheiul Secu
iesc a pus în valoare omo
genitatea Jiului Petrila :
7— 3 cu C.S.Ș. Tîrnăveni și
8— 2 cu înfrățirea Bla.. 
In fața formației gazdă ii - 
să, doar Nicușor Marma- 
liuc (68), Petru Iacob (82) 
și Robert Schmidt (90) au 
ieșit învingători, așa că 
victoria pe echipe a reve
nit formației „Lemnarul": 
7—3. Din păcate și în e- 
chipa noastră s-au consta
tat deficiente de ordin vo
litional, Ion Doroș (57) și 
Romeo Săpînțan (74), afir
mați prin performanțe deo
sebite, au cedat în fața u- 
nor adversari modești. 
Astfel, formația antrena
tă de Ion Corbei și Costi- 
că Maimaliuc a fost silită 
să se mulțumească cu lo
cul secund.

Andrei APOSTOL
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V i e n a

Sasiunaa a IV-a a Comitatului 
Consultativ ai O.N.U. pentru 

Anul International al Tineretului

erea
Congresului al XHI-ka al P.M.S.U.

VIENA
La Viena
crările celei de-a IV.a se
siuni a Comitetului 
s iltaliv al O.N.U.
Anul Internațional ; 
neretului (A.I.T.). 
ședințele comitetului 
tova

25 (Agerpres). — 
au început lu.

elaborarea unui 
linii directoare

Con. 
pentru 
al Ti- 

Pre- 
este 

jsul Nicu Ceaușescu, 
membru supleant al Corni, 
totului Politic 
C.C. al P.C.R., 
tar al C.C. al 
nHtru pentru 
tineretului.

In alocuțiunea rostită 
la deschiderea lucrărilor, 
tovarășul Nicu Ceaușescu, 
teferindu.se la semnifica, 
tia majoră a celei de-a 
IV a sesiuni — prima reu
niune din întregul sistem 
al Nat unilor Unite, 
se desfășoară în 
ce> de marcare a 
toafe meridianele 
a subliniat că 
încredințat, prin 
de Aduriarea Generală 
O.N.U prevede ca princi
pala sarcină a comitetu-

proiect 
pentru 
în do_ 
și ur-

Fxecutiv al 
prim.secre- 
U.T.C., mi. 
problemele

care 
plin pro- 
A.l.T. pe 
lumii —, 
mandatul 
consens, 

a

lui 
de 
programe de viitor 
meniul tineretului
mărirea punerii lor adec
vate în aplicare.

In încheiere, vorbitorul 
a ai ătat că rezultatele se
siunii, precum și recoman
dările pe care le va adopta 
vor ax ea un impact direct 
asupra examinării proble
maticii Anului Internațio
nal al Tineretului la cea 
de a 40-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U., 
în cadrul Conferinței mon
dial» a Națiunilor Unite 
pentru A.I.T.

Manifestare de seamă 
în ansamblul acțiunilor 
consacrate A.I.T., procla
mat de Națiunile Unite, 
sub deviza „Participare, 
dezvoltare, pace“, la iniți
ativa României, această 

sesiune are sarcina de a 
elabora linii directoare 
pentru programe de viitor 
în domeniul tineretului și 
urmărirea punerii lor în a- 
plicare.

ai

pre- 
unor 

mun.

BUDAPESTA 25 (Ager
pres). — Luni, la Budapes
ta au început lucrările ce
lui de-al XIII-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

La actualul forum parti
cipă 935 de delegați aleși 
în cele 24 000 organizații de 
bază care runesc aproape 
871 000 de membri 
P.M.S.U.

De asemenea, sînt 
zente delegații ale 
partide comuniste și
citorești din țări socialiste, 
ale unor partide comunis
te și socialiste din țări 
europene, din partea unor 
partide și organizații poli
tice de pe alte continente 
cu care P.M.S.U. întreține 
relații politice.

Partidul Comunist Ro
mân este reprezentat de o 
delegație condusă de tova
rășa Lina Ciobanu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele «. Consiliului 
Central al Uniunii 
rale a sindicatelor 
România.

După adoptarea
de zi, tovarășul Janos Ka. 
dar, prim-secretar al Co
mitetului Central

P.M.S.U., a rostit o cuvin, 
tare în completarea ra
portului C.C. al P.M.S.U. 
difuzat delegaților. Rapor
tul prezintă îndeplinirea 
hotărîrilor celui de.al 
XII_lea Congres al parti
dului, a sarcinilor ce au 
stat în fața comuniștilor 
în această perioadă.

In prima zi a lucrărilor, 
tovarășa Lina Ciobanu a 
transmis mesajul C.C. al 
P.C.R. adresat celui de.al 
XHI-Iea Congres al P.M.S.U.

Lucrările Congresului 
continuă.

i După cym s-a mai a- 
i nunțat, începînd de marți, 
i 26 martie se reia circu- 
i lația autoturismelor pro- 
i prietate personală. Pen_ 
î tru evitarea aglomerați. 
; ilor în 26 martie este 
i permisă circulația numai 

autoturismelor propri
etate personală înmatri-

i culate sub numere cu soț.

iar în 27 martie acelea 
avînd numere fără soț.

începînd de joi. 28 mar
tie, pot circula toate 
autoturismele proprie
tate personală, indiferent 
de numărul de înmatri
culare.

Duminică, 31 martie, 
vor circula numai auto
turismele avînd numere 
fără soț, urmînd să se 
respecte apoi pentru ce
lelalte duminici ale lunii 
aprilie alternanța cunos
cută.

STIMAȚI AUTOMO BILIȘTI !

Gene-
din

ordinii

al

POTRIVIT UNUI 
LANȚ publicat de agenția 
Taniug, începînd cu 16 
februarie — data declanșă
rii primei faze a retrage
rii forțelor israeliene 
sudul Libanului — și 
nă în prezent, trupele 
raeliene au lansat 126 
atacuri împqtriva
din regiunea ocupată, 
ucis peste o sută de per
soane, au rănit aproxima
tiv 300 și au deportat în 
taberele de concentrare 
circa 500 de libanezi.

Vă recomandăm ca în 
aceste zile de început de 
primăvară, pe fondul 
traficului în creștere* să 
pilotați mașinile cu vite
ză adecvată condițiilor 
atmosferice și de drum, 
să nu efctuați depășiri 
decît după ce v-ați pre
gătit minuțios manevra 
verificînd dacă locul per
mite depășirea, dacă din 
față nu vine vreun auto
vehicul, dacă din spate 
nu sînteți depășiți ! La 
intrarea în drumul prin
cipal acordați prioritate 
de trecere ! Respectați 
în permanență regulile 
conduitei preventive !

Acordați prioritate
pietonilor ce traversează 
strada, copiilor. In apro
pierea școlilor sau a gru
purilor de copii reduceți 
viteza pentru a evita în- 
tîmplările neplăcute.

In sfîrșit — dar nu 
și în ultimul rînd — nu 
vă urcați la volan după 
ce ați consumat băuturi 
alcoolice 1 E păcat să 
stai 3 luni pe dreapta, 
tocmai acum cînd vine 
primăvara.

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului circu
lație al miliției munici

piului Petroșani

din 
pî. 
is- 
de 

satelor 
au

*
*
I
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Din lumea științei și tehnicii
UN NOU TIP 

DE BEC

Specialiștii sovietici au 
realizat un corp de ilu
minat în care avantajele 
becului electric 
se adaugă celor 
te cu ajutorul 
luminiscente. In 
de bec, lumina se obține 
printr-o descărcare tur
bionară în cîmp de înal
tă frecvență. El are fia
bilitatea celor luminiscen
te și mărimea becurilor 
cu fir incandescent.

obișnuit 
obținu- 

tuburilor 
noul tip

PRIN ACUPUNCTURA

O serie de cazuri de 
orbire cauzată de ence
falită au fost vindecate 
prin acupunctură, reali
zarea aparținînd profe
sorului Nguyen Tai Thu

grupului de specialiști 
la Institutul central 
acupunctura din Ha- 

agenția

Și 
de 
de 
noi — relatează 
V.N.A.

Primul tratament sol
dat cu rezultate poziti
ve a avut loc în august 
1982, cînd o fetiță dintr.o 
suburbie a Hanoiului, ca
re își pierduse vederea și 
era parțial paralizată, 
după un atac de encefa
lită, a putut fi vindeca
tă. Alte 38 de cazuri se 
află în prezent în trata
ment 
șapte 
vînd 
orată

la acest institut, 
dintre pacienți a- 

deja vederea ameli. 
considerabil.

AVION
CU MOTOR DIESEL

Cercetătorii italieni au 
încheiat studiile de feza-

bilitate a primului mo
tor Diesel din lume care 
va propulsa un avion — 
informează ziarul „Les 
Echos". Puterea acestuia 
este de 150—300 CP, iar 
alimentarea se face cu 
carburant folosit în mod 
obișnuit în aviație. Pînă 
în prezent, motoarele 
Diesel nu au fost utili
zate în aeronautică din 
cauza dimensiunilor mari 
și a raportului neecono. 
mic dintre greutatea și 
puterea lor. Realizatorii 
noului prototip au rezol
vat problema prin folo
sirea unor materiale de 
construcție „alternative", 
ca ceramica, și prin re- 
modelarea supapei, utili, 
zînd un turbocompresor 
și un circuit original de 
răcire a uleiului.

I
*
I

I

*

I

I
I

( 
l

IN ULTIMELE 12 LUNI 
nivelul inflației în R.S.A. 
a fost de 16 la sută, atin- 
gînd nivelul record din ul
timii trei ani. Printre cau. 
zele citate de observatori 
în legătură cu 
costului vieții în 
numără sporirea 
a cheltuielilor pe 
gimul minorității
face pentru întreținerea 
aparatului de represiune și 
a armatei.

creșterea 
R.S.A. se 
continuă 
care re- 
albe le

DATE STATISTICE o- 
ficiale anunță că, în luna 
octombrie 1984, populația 
Japoniei număra 120 240 000 
de locuitori. Ritmul de 

• creștere a populației a 
fost anul trecut de 0,63 la 
sută, cel mai scăzut din 
ultimii ani. Ca număr de 
locuitori, Japonia ocupă al 
șaptelea loc din lume după 
China, India, U.R.S.S., 
S.U.A., Indonezia și Bra
zilia.

„Recrudescența activității grupărilor neonaziste in S.IIÂ"
Intensificarea activității 

micilor grupări neonazis
te din S.U.A. — apostoli 
violenți ai supremației al
bilor — preocupă autori
tățile federale, care au 
lansat o ofensivă împotri
va acestui fenomen.

Asasinarea crainicului 
unui post de radio din Den
ver (Colorado), recentele 
atacuri comise asupra u- 
nor bănci sau furgonete 
transportînd mari sume de 
bani, incendierea unui lă
caș de cult, numeroase 
ciocniri violente cu poli
ția — toate aceste inciden
te au fost comise sau ins
pirate de un mic grup de 
extremiști, care se auto
intitulează „Ordinea" sau 
„Fraternitatea silențioasă".

La 7 decembrie anul tre
cut, la Detroit, agenți fe
derali încercuiau în zorii 
zilei un grup de clădiri, 
unde își găsiseră refugiul 
mai mulți membri ai „Or
dinii". După un asediu 
de 35 de ore, toți cei ce

se aflau înăuntru s-au 
predat, în afară de unul, 
Robert Mathers, 31 de 
ani, fondatorul grupului 
neonazist. Asediul s-a în
cheiat printr-un veritabil 
foc de artificii, schimburi
le de focuri declanșînd 
un incendiu care a provo

număr de extremiști a ho- 
tărît să-și pună crezul în 
practică.

Intre numeroasele gru
puri cu audiență relativ 
restrînsă care împărtășesc 
convingerea supremației 
albilor, „Națiunile ariene" 
— organizație al cărui
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cat explozia unui depozit 
de muniții. Robert Mathers 
a fost găsit mort, între dă- 
rîmăturile clădirii în care 
se baricadase.

Filozofia rasistă a „Or
dinii" și a celorlalte gru- 
puscule nu diferă deloc de 
cea a altor organizații de 
extremă dreapta, mai „tra
diționale", -cum ar fi Ku 
Klux Klanul, cu singura 
deosebire poate că un mic

membru a fost de altfel și 
fondatorul „Ordinii", ocu
pă un loc aparte. In apro
piere de Haydon Lake, 
statul Idaho, la intrarea u_ 
nei proprietăți, suprave
gheată de gărzi în unifor
me ce amintesc de cele 
naziste, un panou averti
zează: „Numai albi". Este 
domeniul pastorului Ri
chard Butler, șeful „Nați
unilor ariene", care pro-

povăduiește supremația al
bilor și creștinilor. Reve
rendul Butler, ai cărui a_ 
depți primesc o instruire 
paramilitară, și-a funda
mentat doctrina pe „teo
logia identității", formu
lată în 1946 de unul dintre 
fondatorii Ku Klux Klanu- 
Jui. Potrivit acestei „teo
logii", Isus Cristos era 
arian, nu evreu, anglo- 
saxonii sînt poporul ales, 
Statele Unite pămîntul fă
găduinței, iar evreii trebu
ie distruși, fiind copiii 
diavolului.

Dacă conducătorii „Na
țiunilor ariene" și ai Ku 
Klux Klanului nu iau a- 
părarea în mod deschis ac
țiunilor violente ale „Or
dinii" ei se feresc totuși 
să le condamne. Astfel, 
ei intenționează să orga
nizeze o ceremonie come
morativă în onoarea lui 
Robert Mathers, -la 20 a- 
prilie, ziua de naștere a 
lui Hitler...

(Agerpres)

COLEGIUL DE REDACȚIE: Iosif BALAN, Ioan DUBEK, Dorin GHEȚA, Ion 
MUSTAȚA, Simion POP — redactor șef. Teodor RUSU — redactor șef adjunct, 
Tiberiu SPATARU.
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FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie: Detașament cu
misiune specială; Uni
rea: Raze de gheață; Pa- 
rîngul: Simfonia pri
măverii.

LONEA: Eboli, I—II.
ANINOASA: Valul ver

de.
VULCAN — Luceafă

rul: Cu tine viața e fru
moasă.

LUPENI — Cultural : 
A opta minune.

URIC ANI: Omul care 
a închis orașul.

TV
20,00 Telejurnal. 
20,15 Teatru T¥.

„Ultima oră“,

de Mihail Sebastian.
21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.
PRONOEXPKES

Numerele extrase la 
frageda excepțională Pro. 
noexpfes din 24 martie 
1985 :
FAZA I

Extragerea I: 7, 30, 5, 
41, 22, 37, 44, 3.

Extragerea a II_a; 43, 
20, 30, 10, 7, 21, 45, 32.

Extragerea a IlI-a: 19, 
3, 32, 5, 2, 17, 31, 25. 
FAZA A II-A

Extragerea a IV-a: 11, 
32, 30, 3, 15, 8.

Extragerea a V-a: 37, 
24, 2, 9, 44, 3.

Extragerea a Vl-a: 22, 
7, 20, 2, 32, 35.

Fond total de cîștiguri: 
1 467 194 lei.

Mica publicitate
VIND casă. Vulcan, stra

da Oituz nr. 1. Relații te
lefon 15952 Deva. (3462)

PIERDUT certificat de 
naștere pe numele Vochi-

de Aurora, eliberat 
Consiliul popular al cc 
munei Cilieni, județul O 
în anul 1973. II declar ni 
(3460)

ANUNȚURI DE FAMILIE

FAMILIA îndoliată anunță cu durere încetarea 
din viață a celui care a fost soț, tată, frate, socru, 
bunic

POP ZOLTAN
Inmormintarea are loc miercuri, 27 martie, ora 

15, strada Primăverii nr. 5, din orașul Petrila. (2463)

Prietenii din redacție sînt alături și exprimă 
sincere condoleanțe familiei ing. Gheorghe Tudo. 
rache pentru pierderea grea suferită prin decesul 
celei care a fost

Ing. ELEONORA TUDOR ACHE

DIRIGINTELE și elevii clasei a Xl-a B de Ia 
Liceul matematică-fizică Petroșani sînt alături de 
colega lor Codruța în marea durere pricinuită de 
decesul mamei sale

Ing. ELEONORA TUDORACHE
și transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate. 

(3461)

SOȚIA Ibi și fiicele amintesc împlinirea a 6 
Juni de la moartea fulgerătoare a scumpului nostru 

CURILA VASILE
Nu-1 vom uita niciodată. (3379)

ELISABETĂ soție, Brigitta fiică anunță că se 
împlinesc 6 luni de la decesul scumpului lor

NAGY CAROL
Veșnic îl vom plînge și nu-1 vom uita niciodată.

Redacția și administrația: Petroșani, str. Nicolae Bălcescu, nr. 2. Telefoane: 41661
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