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Sterilul trebuie să 
rămînâ în subteran I

Eforturile depuse de mi
nerii de la Bărbăteni în 
primele două luni din a- 
cest an, de a reduce pro
centul de cenușă și umidi
tate din masa minieră li
vrată preparației au fost

Peste 2000 tone de căr
bune au fost acordate bo
nificații acestui colectiv și 
în prima jumătate a lunii 
martie, cînd procentele de 
cenușă și umiditate au foșt 
menținute sub limita ad-

CALITATEA CĂRBUNELUII ole c&ftAiiutțâ
concretizate în obținerea 
a aproape 12 000 tone de 
cărbune bonificații (peste 
jumătate din cit s-a obți
nut în întregul an 1985, 
cînd s- au obținut rezultate 
bune pe calea îmbunătăți
rii calității cărbunelui la 
această mină). Procentul 
de cenușă realizat în a- 
ceastă perioadă a fost în 
medie cu 6,5 puncte sub 
limita admisă, iar cel de 
umiditate cu 1,5 procente, 
fapt ce a condus la bonifi
cațiile amintite. Rezulta
tele bune obținute în a- 
ceastă direcție de colecti
vul de la I.M. Bărbăteni 
sînt întregite, în perioada 
amintită, de depășirea sar
cinilor de plan la produc
ția fizică de cărbune cu a- 
proape 700 de tone.

misă cu același număr de 
puncte.

„îmbunătățirea indica
torilor de calitate'a fost 
posibilă în acest an, față de 
anii precedenți prin respec
tarea cu strictețe, de . toți 
oamenii muncii a fiecărui 
punct din planul de mă
suri stabilit pentru acest 
an“, ne spunea sing. Geno- 
veva Cimenti, responsabi
la CTC, care, în, continuare, 
arăta că separarea fluxu
rilor de transport de la o- 
rizontul 650 are un rol de
terminant în evacuarea 
sterilului provenit din lu-

Gh. BOȚEA

(Continuare în pag. a 2-a)

în 24 de ore

1600 tone de cărbune peste plan
Cinci întreprinderi miniere au raportat, Ia sfîr- 

șitul zilei de 12 martie, suplimentarea preliminaru
lui cu 1672 tone de cărbune.

• CEL MAI MARE PLUS AL ZILEI — 710 tone 
de cărbune — a fost extras de minerii de la Paro- 
șeni. Se evidențiază, în întrecerea socialistă desfă- . 
surată în abatajele minei, brigăzile conduse de Va- 
sile Cojocaru, Nicolae Andrașic, Francisc Fazakas 
și Constantin Ciobănoiu. Sectoarele din care fac 
parte aceste vrednice formații de muncă au acumu
lat de la începutul anului importante plusuri la 
producția fizică de cărbune.

• 312 TONE DE CĂR
BUNE, aceasta este canti
tatea raportată peste plan, 
în 12 martie, de către I.M. 
Lupeni. Prin’ extragerea 
peste preliminarul zilei, a 
crescut, la pesțe 3300 tone 
de cărbune plusul acumu
lat de la începutul lunii.

• SUCCESE DE MUNCA 
DEOSEBITE - în abataje
le minei Vulcan. Ni le re- 
1 ;t< ■ ir ;in -rui w f Iul an 
I ilip • „Cim se toare de 
producție — I, II, III, V și 
VI — au realizat, în 12 
martie, o producție supli
ni dară de 4 5 tone sstfr 
că„ pe mină prelim jarul 
zilei a fost depă it cu J06 
tone S au evid< nțiat brigă
zile conduse de i. 
Borșa '.i‘> i Butuț»n, 
loan Tamaș și C. Ciocan.

• ȘI LA I.M. EONEA 
consemnăm același avînt 
în vederea menținerii la 
cote ridicate a producției 
de cărbune extras. In ziua 
la care facem referire, de 
la mina Lonea au fost li
vrate, suplimentar, 208 to-

. ne de cărbune, ceea ce în
seamnă că plusul de la în- 
ceputul lunii a fost najo- 
rat la 2295 tone.

• VEȘTI BUNE NE SO
SESC și ci n vestul bazino 
lui nostru ca, b. nifer: la
I.M. Urîcani, producția pfe- 
limi î. tă pe tru 1 marți • 
a fost depășită cu 136 to
ii dt < irbuno li gi jfi u 
de ptorlucțm al lunii, can
titatea de 2347 tone extrase 
suplimentar figurează, ast
fel, la loc de cinste. (Gh. O.)

Investițiile industriale ale anului 1986

Intensificarea ritmului de lucru— 
problemă majoră pe șantierul 

din Petrila
Brigăzii nr. 1 Petrila . a 

întreprinderii de Antrepri
ză de Construcții și Mon
taje Miniere îi revin în a- 
cest an sarcini deosebit de 
importante. In planul valo
ric al brigăzii sînt cuprin
se lucrări de investiții care 
însumează peste 103 milioa
ne lei. Printre altele, se 
prevede construcția unei 
stații de ventilatoare în in
cinta puțului Est, a insta
lației de săpare a puțului 
cu schip din incinta între
prinderii miniere Petrila, 
finalizarea instalației de 
sortare și de însilozare a 
cărbunelui brut de la pre- 
parația Petrila, atacarea 
unor lucrări noi în zona 
pilierului I.M. Lonea. Sînt 
prevăzute, de asemenea, să 
fie construite 124 de apar
tamente pentru stabiliza
rea forței de muncă proprii 
în perspectiva dublării vo
lumului lucrărilor de in
vestiții miniere în următo
rii ani ai actualului cinci
nal.

Realizarea tuturor obiec
tivelor de investiții la ter
menele prevăzute consti
tuie o sarcină de mare im
portanță pentru asigura
rea Condițiilor de dezvol
tare a noilor capacități de 
extracție și de preparate 
a cărbunelui. Analiza sta
diului de realizare a o- 
biectivelor prevăzute în 
plan, acum cînd ne aflăm 
în ultima lună a primului 
trimestru, pune în eviden
ță unele rămîneri în urmă. 
Comparativ cu sarcinile în
scrise în grafic, pe obiecti
ve se înregistrează restan
țe îndeosebi în ceea ce pri
vește atacarea lucrărilor 
noi. 'Din lipsă de finanțare 
și de amplasamente, n-au 
fost atacate nici în prezent 
lucrările din zona pilieru
lui I.M. Lonea. In aceeași 
situație se află și lucrarea 
de aducțiune a apei de Ia

Viorel STRĂUJ
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La mina Paroșeni, brigada condusă de Nicolae Popa a inaugurat anul 
1986, cu un record de avansare : 221 ml la pregătiri în cărbune. Brigada iși 
menține ritmul de lucru, urgentînd pregătirea fron tului da cărbune.

Foto : Șt. NEMECSEK

Hotărîrile de partid — înfăptuite 
responsabil, cu maxim de eficiență

Una din condițiile per
fecționării continue a mun
cii și vieții interne de 
partid rămâne fără îndoia
lă înfăptuirea riguroasă a 
hotărîrilor în fiecare orga
nizație. în fiecare sector în 
care activează comuniștii. 
Nu este o noutate ca acolo 
•• î ie u n a înfă >ti i 
rii hotărîrilor de partid se 
face. îi» mod Corespunzător, 
ealitotea muncii, eficiența 
acțiunilor politice se si
tuează la un nivel supe
rior. activitatea politico- 
organizatoncă avind un rol

determinant în soluționa
rea problemelor de produc
ție și mai ales de organi
zație. Este și exemplul . o- 
ferit de organizația de 
partid de la I.F.Ă. Vîscoza 
Lupeni, organizație în care 
sistemul Urmăririi hotărî
rilor, a înfăptuirii lor a 
cunoscut an de an îmbu
nătățiri. După cum ne ar
gumenta ' tovarășa Constan
ța Stan, secretarul comite
tului de partid pe între
prindere, în, toate organi
zațiile de bază urmărirea 
înfăptuirii hotărîrilor con
stituie unul dintre princi-

pehtru, ca acest lucru ' să 
se înfăptuiască la'un nivel 
superior, trebuie ca în or
ganizațiile de bază să e- 
xiste un sistem corespun
zător de urmărire, o evi
dență și responsabilitate 
concretă pentru fiecare ho
tărâre în parte. Din acest 
punct de vedere se poate 
aprecia că la I.F.A. Vîsco
za, sistemul de urmărire a 
hotărîrilor de partid se ri
dică la un nivel corespun
zător pe ansamblul orga
nizației, deși nil în toate 
organizațiile de bază exi
gența în această direcție
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Cînd este vorba de teh
nologia abatajelor came
ră, indiferent dacă este o 
discuție oarecare între or
taci, sau de o dezbatere 
cu participarea unor spe
cialiști, inevitabil se ros
tește un nume: Traian 
Borșa. Brigada lui Traian' 
Borșa, de la mina Vul
can. Minerii conduși de 
eî sînt „ași în materie" ; 
realizează randamente și 
producții pe care le invi
diază și un frontal ist. De 
cinci ani sînt fruntași în 
întrecerea socialistă între 
brigăzile care lucrează în 
toate abatajele 
din subteranele 
lui.

Țraian Borșa

bun nu-i este suficientă 
doar forța mușchilor.
bule să gi nd cască mai 
mult. Pentru a-șî organi-

dejde ai brigăzii. Cumfie rentă .................. ......... ........
... Tre- nu-i sperie nici pe ceilalți

ortaci, între care și tine
rii Constantin Bălan.

zâ mai bine munca. Pen- Gheorghe Hegheduș, Du
mitru Suciu, Vasilică Chi- 
roșcă Ca oria? brigadă 
care iși are deja un re-

tru a folosi, chiar și în a- 
batajele cameră tehnolo
gii noi, mecanizarea. Este
ItUIUiUWICUUllMUIlIHUUMIIMtiMilllllimillirtUlII/l
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cameră 
Văii Jiu-

. Traian Borșa definește 
impulsurile umane ale 

: aceste' mîndrii de â fi în 
frunte, de a fi, el și orta
cii săi, buni profesioniști, 
cînd spune „simplu i prin 
muncă, prin seriozitate. 
Invățînd cu fiecare șut, 
pentru că, de o bună bu
cată de timp, minerului

MINDRIA Dt A FI
UN BUN PROFESIONIST
drept, aici e nevoie 
mai mult efort fizic 
intr-un frontal cu

de 
ca 

com
plex mecanizat Dar asta 
nu. ne sperie pe nici li
nul dintre noi". Nu-i 
sperie, adică, nici pe Du
mitru Suciu, Costea Gri- 
gore, Gheorg! ie Giosan, 
Miron Rusu, Nicolae Sa- 
bău, lanoși Olaru, Ludo- 

» vic Didi, Costache Ailin- 
căi, Simon Adalbert, cîți- 

’ va dintre oamenii de nă-

nume, brigada lui Tra
ian Borșa reușește 'a fi 
o veritabilă „școală" a 
mineritului, a formării 
schimbului de mîine. L-am 
întrebat pe Traian Borșa, 
cum se mobilizează orta
cii brigăzii. A răspuns 
dînd un exemplu, referîn- 
du-șe la o „hitîiiiplare" 
recentă : brigăzii i se în
credințase un loc
muncă, la hotarul cu Lu
peni ut © fostă zonă

de

de

foc, unde randamentele și 
producțiile erau îngrijo
rător de scăzute. In scurt 
timp, ele s-au dublat. 
„Nu-i nici o minune, ne 
explică interlocutorul In 
primul rînd, ne-am refă
cut căile de acces. Apoi 
ne-am organizat munca 
în funcție, de condițiile 
de acolo. Apoi am mun
cit, așa cum știm noi. Și 
poate a 
puțină ambiție", 
care înseamnă, 
mindria de a fi 
fesioniști. După 
zoi va t lucrurile, 
sectorul VII, ei 
nit, „Ia sectorul mamă", 
adică la V. Iar „zestrea" 
acumulată pînă acum, în 
bilanțul de producție, este 
de 500 de tone de cărbu
ne. Bineînțeles, 
plan. Spunem 
ies, pentru că a 
un lucru firesc ca briga
da Traian Borșa să fie 
peste plan.

C.T. DIACONU

mai fost ceva i
Ambiția 

de fapt, 
buni pro- 
ce au re- 
acolo. în 
au reve-

peste 
bineînțe- 

devenit

4 
J.

palele aspecte asupra căro
ra insistăm, deoarece în e- 
tapa actuală ne-am orien
tat întreaga muncă spre 
obținerea unei noi calități 
și în domeniul înfăptuirii 
hotărîrilor.

Intr-adevăr, și în acest 
domeniu noua calitate a 
muncii trebuie să se im
pună, știut fiind că hotărî- 
rile de partid reprezintă 
principalul mijloc de rea
lizare a politicii partidului 
nostru în fiecare sector de 
activitate, hotărîrilor su
perioare, adăugîndu-Ii-se 
cele proprii care dau toc
mai specificul acțiunii or
ganizațiilor de bază. Or,

este dominantă. Dar, așa 
cum am Constatat în ma
joritatea organizațiilor, ho- 
tăt îrile de partid superioa
re și proprii sînt urmărite 
și aplicate în mod cpresr 
: ză or efie nța icetta
ra fiind de fiecare dată cea 
scontată.

Rezultatele economice.do- 
bîndite de colectivele secți
ilor au la temelie, tocmai a- 
cest mod responsabil în ca
re se acționează de . către, 
organple și, organizațiile de 
P rt <1 j er ru înfăpt 
exemplară a ho ârîrilor De

Gh. CHIRVASA
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Pregătirea forței de muncă, 
pe măsura exigențelor sporite ce revin

prestațiilor de servicii
O preocupare constantă 

a comitetului de partid și 
a conducerii cooperativei 
meșteșugărești „Unirea", 
strîns legată de diversifi
carea și îmbunătățirea ca
lității prestațiilor o .consti
tuie recrutarea și califica
rea tinerilor în vederea a- 
sigurării și perfecționării 
forței de muncă pentru ce
le 85 de secții ale coopera
tivei.

Pentru realizarea planu
lui de școlarizare la toate 
profilurile din cooperativă, 
a fost extinsă an de an, co
laborai ca cu Inspectoratul 
școlar, liceele teritoriale 
și cu Oficiul forțelor de 
niuncă. Au fost luate mă
suri de orientare a absol
venților claselor a X-a și 
a: XII-a și spre meseriile 
din cooperative, folosind 
îti acest scop discuțiile cu 
elevii, .popularizarea mese
riilor și afișarea în cadrul 
complexelor a locurilor pe 
meserii de care cooperativa 
are nevoie.

In ultimul an au fost 
școlarizați 47 tineri în me
seriile de electrician, tîm- 
plar, tricoter, confecții îm
brăcăminte și încălțămin
te, tinichigii, mecanici au
to. instalatori sanitari și 
ceasornicari, necesari pen
tru noile obiective ce au 
fost puse în funcțiune la 
Petroșani, Petrila, cît și 
pentru secțiile mai vechi. 
Printre tinerii care ău do
vedit sîrguință în însușirea 
meseriei în timpul școlari
zării și practicii în secțiile 
cooperativei s-au evidențiat 
bijutiera Simona Hoțea, 
tîmplarii Lucian Bumbea, 
Ioan Acad, Mihai Toderi- 
că, -blănării Constantin A- 
floarei, Silviu Rusu, meca
nicii auto Adrian Ungurea- 
nu, Alexandru Butuza, Do- 

.rin Ardelean și tricoteza 
Corina Băieș. Pe toată pe
rioada calificării tinerilor, 

..s-a- manifestat exigență 
sporită din partea condu
cerii cooperativei față __ de

instructorii de practică șl 
ucenici. In activitatea de 
coordonare a practicii, s-au 
evidențiat instructorii de 
practică Ioan Iovan de la 
secția nr. 43 tîmjflărie, Au
rel Faiter nr. 31, bijuterie, 
Constantin Simion nr. 65 
auto, Angela Obleagă. tri
cotaje nr. 63. Nicolae Mun
teanu, auto service nr. 44 
și Gheorghe Miclăuș de la 
blănărie nr. 80 Banița.

Cu toate exigențele im- 
pdțșe în pregătirea teoreti
că și practică a ucenicilor,

IN PREOCUPAREA 
ORGANULUI DE PARTID

ȘI A CONDUCERII
COOPERATIVEI

fiind obligați Ia plata chel
tuielilor de școlarizare. 
Remedierea neajunsurilor 
și îmbunătățirea activită
ții în acest domeniu im
portant a preocupat comi
tetul de partid și conduce
rea cooperativei. Din timp 
au fost luate măsuri, ca 
planul de școlarizare pen
tru acest an să fie asigurat 
cu 45 de tineri recrutați ce 
vof fi calificați prin școli
le profesionale și ucenicie” 
la locurile de muncă.

Comitetul de partid 
conducerea cooperativei vor 
trebui să manifeste și 
continuare o exigență spo
rită față de modul în care 
tinerii ucenici sînt califi
cați în diferitele meserii 
— ,pe măsura cerințelor ca
litative actuale și •pe pers
pectivă.

Vasile COCHECI

' Și

în

pildă, în organizațiile 
partid nr. 3, secretar 
mea Bâloi, nr. 5, secretar 
Irma Hribal, nr. 4, secre
tar Mariana Brăneț și nr. 
7, secretar Magdalena Bo- 
losin s-a luat de curînd ho- 
tărîrea ca din volumul to
tal de producție al celor 
patru colective, 60 la sută 
să fie de calitatea A și B. 
Organizîndu-și în mod su
perior activitatea, intro- 
ducînd in fluxul de pro
ducție faze suplimentare 
de control, acționînd cu 
mai multă responsabili
tate și exigență, comuniștii, 
ceilalți oameni ai muncii 
ău reușit să înfăptuiască 
exemplar hotărîrea luată 
de organizațiile de partid, 
procentul de producție do 
calitate A și B fiind de 63 
la sută, realizindu-se tot-, 
cdață--evidente progrese în 
valorificarea superioară a 
materiei prime, în reduce-

de 
Fi-

rea Cheltuielilor dc produc
ție pe unitatea de produs.

Un alt exemplu de urmă
rire și aplicare riguroasă a 
hoțărîriior proprii îl. con
stituie rezultatele înregis
trate în ce privește înca- 

consumurile e- 
domeniu unde 
o reducere cu 3 
consumului de 

energie electrică față de 
cota normată. Desigur, lis
ta exemplelor care atestă 
eficiența aplicării holâri- 
rilor de partid poate conti
nua, la nivel dc in tropii n-

ararea în 
nergetihe, 
s-a reușit 
la sută a

dere existînd în acest sens 
o preocupare deosebită. 
Cert este că așa cum ne 
argumentează faptele, la 
I.F.A. Vîscoza în direcția 
înfăptuirii hoțărîriior de 
partid s-au făcut. pași im
portanți, fapt ce atestă do
rința comuniștilor, a între
gului colectiv de a realiza 
în acest an și pe întregul 
cincinal o mobilizare de 
excepție care să ducă la 
ridicarea calității întregii 
activități politice și econo-

• mice din întreprindere.-.

Intensificarea ritmului 
de lucru

(Urmare din pag. I)

au „fost semnalate și cazuri 
de abateri de la disciplina 
școlară la brigada de ciz
mari din complexul de .pe 
strada Nicolae Bălcescu, 
unde datorită lipsei de e- 
xigență a instructorului de 
practică, ucenicii au fost 
găsiți prin localuri publice 
sau plecați în interese per
sonale. In unele cazuri in
structorii de practică nu 
au urmărit și respectat te
matica din programele șco
lare, iar la examenul de 
absolvire unii elevi nu au 
stăpînit noțiuni elemen
tare. Așa a fost cazul la 
secțiile nr. 67 și 75 croito
rie pentru femei. Un alt 
neajuns manifestat este și 
acela că tinerii repartizați 
în diferitele servicii nu au 
fost ajutați de meseriașii 
mai vechi pentru a se in
tegra în muncă, fapt care 
a dus la obținerea unor 
câștiguri ■ necorespunzătoa
re, motiv pentru care unii 
dintre aceștia au părăsit 
secțiile de uz casnic, con- 
fecții-textile, cizmărie, blă
nărie, tîmplărie și altele,

Vă r

Sterilul trebuie
să rămînă în subteran !

R e 1 e v î n d dez
voltarea rețelei coope
rației meșteșugărești din 
Vulcan, un cititor fidel al 
ziarului nostru, prof. Du
mitru Feloiu, solicită coope
rativei „Straja", din Lupeni 
înființarea unei secții de 
reparații tapiserie, secție 
care de" altfel a existat în

. Vulcan pînă prin 1980. Cu 
aceeași solicitare-.se adre
sează cooperativei mește
șugărești „Unirea" din Pe
troșani mai multi cetățeni 
din Petrila și reședința 
noastră de municipiu. Spe
răm că președinții celor 
două unități. cooperatiste 
din municipiul nostru voi’ 
fi pe recepție. (I.V.)

Una din unitățile fruntașe ale comerțului 
Lupeni : Confecții-trieotaje-femei, unitatea nr. 328, 
condusă de peste 20 de ani de Aristide Bahici, un ve
teran al comerțului. Foto : Al. TĂTARau depus pe poditura aba

tajelor, în anul trecut,' pes
te 2000 mc de steril, acțio- 
nînd cu aceeași hotărîre 
și în acest început de an. De 
fapt la mina Bărbăteni ste
rilul rămîne la vatra abata-

Voievodu la Petrila, „For
țele noastre sînt concen
trate în prezent asupra lu
crărilor de la puțul-est Pe
trila și de la preparația din 
Petrila — ne-a informat 
ing. Wilhelm Schmieder,, 
șeful brigăzii. Iii primele 
două luni ale acestui an 
nu ne-am realizat sarcinile 
de plan din lipsă de efec
tiv. Ne-au lipsit zilnic, în 
medie 80 de oameni. La în
ceputul lunii martie, cînd 
condițiile de muncă au de
venit n.ai favorabile, efec
tivele noastre au sporit, 
iar în prezent sînt la nive
lul scriptic prevăzut prin 
plan. Vom depune eforturi 
pentru a ne organiza cît 
mai bine activitatea astfel 
îricît să sporim nivelul rea
lizărilor zilnice, să recu
perăm din restanțe și să 
respectăm termenele de 
punere în funcțiune a prin
cipalelor obiective de in
vestiții prevăzute, în planul 
anual".

Deși sarcinile planului/ : 
valoric la nivelul brigăzii 
n-au fost realizate, am pu
tut constata uri lucru pozU 
tiv.: la : productivitatea
muncii, și la un alt indica
tor de bază — cheltuielile 
materiale pentru 1000 Iei 
producție — s-au înregis
trat în aceeași .perioadă de 
timp rezultate bune. Pro
ductivitatea pe om a fost 
depășită, iar cheltuielile 
materiale au fost mai mici 
decît cele planificate. A- 
cestea sînt fapte care de
monstrează capacitatea de

mobilizare a colecție ului, 
posibilitățile reale de care 
dispune brigada pentru 
realizarea în condiții de 
eficiență economică a > o- 
biectîyelor încredințate.

De la începutul lunii mar
tie pînă în prezent forma
țiile de constructori coor
donate' de maistru] princi
pal Ion Săninoiu, au ter
minat săpăturile fundației 
pentru stația de ventilatoa
re și au început turnarea 
butoanelor. Au început să 

.avanseze mai repede și /lu
crările de construcție a 
stației de sortare și de în- 
silozare a cărbunelui brut 
de la preparație. Formați
ile conduse de Petru Blă- 
juț, Ion Dobre, Vasile Au
rel (dulgheri), Aristide Bo- 
ian (fierar-betoniști), Fran- 
cisc Nistor (zidari), se evi
dențiază prin depășirea, fit-, 
mică a sarcinilor de plan. 
Conducerea brigăzii a ac-■ 
ț ion at pentru promovarea 
unor soluții tehnologice 
moderne, de mare produc
tivitate, cum sînt utiliza
rea la inontnje-eonstrucții 
a stîlpilor, fâșiilor și grinzi
lor prefabricate pentru in
stalațiile puțurilor. Jn a- 
cește condiții este evident 
că problema majoră la ni
velul brigăzii p constituie 
intensificarea, ritmului zil
nici de execuție, mobiliza
rea. tuturor resurselor ma
teriale și umane ,: pentru 

! recuperarea restanțelor din 
ianuarie și februarie, pen
tru respectarea termene
lor de punere în funcțiune 
a obiectivelor prevăzute in- 
plan.

Straja așteaptă oaspeți !

fron- cointeresați să dea cărbune 
mono- 
să se 
cores-
evita

{Urmare din pag. I)

crările de deschideri și 
pregătiri, direct la haldă. 
Maistrul Haralambie Ena- 
che, șef sector III și ing. 
Silviu Costea, șef sector
II, arătau că s-au luat mă- jului, pentru eă oamenii sînt 
suri ca la abatajele 
tale să se respecte 
grafia de armare și 
'execute o bandajare 
punzătoare pentru a
surpă" ile care duc la creș
terea procentului de cenu
șă. iar în abatajele cameră 
din stratul III, unde exis
tă steril în front, acesta să 
fie ales și depus pe poditu- 
ră. Că așa șe face o de
monstrează faptele brigă
zilor conduse de Constan
tin Onofrei, Carol Marton 
și FrancisC KelemOn,

curat. Sterilul depus pe po- 
ditUră se cubează la sfîrșî- 
tul lunii și se introduce în 
fișa de acord a brigăzii.

Și pentru viitor minerii 
de la Bărbăteni și-au pro
pus să acționeze cu aceeași 
liotărîre pentru respecta
rea întocmai a măsurilor 
stabilite pentru _ menține- 

, rea-cenușei și umidității la 
para mptri scăzuți 
îneîț tonele primite 
nificații să crească 
nuu pînă Ia sfîrșitul

. astfel 
ca bo- 
eonti- 

anului.

I 
I 
I
I

STAȚIE DE CALATORI. 
In vechiul centru al Lupe- 
niului au început lucrările 
de amenajare a noii stații 
de călători care va prelua 
traficul din gara orașului, 
prevăzută să fie închisă, 
prin extinderea zonei de 
exploatare a cărbunelui.’ 
Noul .peron și stația de că
lători urmează să, fie ter
minate în luna mai a c. In , 
zona noului centru civic ' foane ,se oferă celor intere-

din Valea Jiului st din țară 
— llie Munteanu din Pre
deal, Aurel Dobreseu și Ne- 
lu Colda din București, 
Gheorghe Tampa din Pe- 
troșani. Vor fi prezenți La- 
dislău Orz, in fruntea ve
teranilor din Reșița, Vic
tor Maier în lotul celor din 
Deva și, desigur, veteranii 
din Lupeni, Petroșani, Vul
can, Aninoasa.

Ceea ce am aflat la Lu
peni, organizatorii sînt du

ai Văii Jiului. își dau în- 
tilnire timp de 3 zile, cei 
mai fideli iubitori ai accs-, 
tui sport — veteranii — 
în cadrul tradiționalei com
petiții, „Cupa veteranilor". 

- Pîrtiile din Straja vor cu-.
,noaște din nou animația, 
concur surilor, iar cabana 
va găzdui serile de cabană 
atît de îndrăgite și de ne
uitat'pentru toți acei care 
iubesc sportul curajului și 
bărbăției, muntele, natura 

de azi unul din eveninien- dominată de albul imaculat prinși de febra pregătirilor

* .

&

io *

Precuni- am inserat. în 
ziarul nostru de ieri, Stra
ja Lupeni trăiește începînd

tele de excepție prevăzute 
în calendarul anual al
sporturilor de iarnă. La 
Straja, primitoare, dintot- 
deauna, martoră și gazdă 
generoasă a afirmării nu
meroșilor schiori de elită

. al orașului se va construi 
stația Lupeni—-Vest.

TOT LA LUPENI au în
ceput săpăturile pentru 
fundația primului bloc din 
ansamblul dc locuințe Tu
dor Vladimirescu. Noul an
samblu care va mărgini 
noul bulevard al orașului 
va însuma pînă la finele 
cincinalului actual peste 
1000 de apartamente.

LA OFICIUL P.T.T. al 
municipiului se mai găsesc (elevii din clasele IV—XII), 
cărți cu abonații telefonici iar la Liceul economic și 
din județul Hunedoara, e- de drept administrativ cea 
diția 1985. Cartea de tele- de biologie pentru elevii 

' ' din clasele VIII—XII. (T.S.)

al zăpezii. . aflate în faza finală. Zăpa-
La actuala ediție și-au da pe pîrtiile Strajei este

. anunțat participarea 120 de 
veterani. Printre ei șe află 
invitați din diferite colțuri 
ale țării — foști monitori 
și performeri_ ui schiului

plomele îi așteaptă pe con- 
curenți.

Sînt pregătite pentru par
ticipant și surprize din ca
re sîntem în măsură să 
destăinuim doar 
jocuri de zăpadă, 
cere între echipe, 
strații . sportive pe 
pregătite de secția 
a CS „Pionierul" 
iar în premieră —- un con
curs pe doage — organizat 
de veteranii din Reșița.

Celelalte surprize... nu 
le-am aflat și rămîne să le 
destăinuim după încheie
rea .ediției, căreia îi dorimexcelentă, în jur de 2 m. 

S-au făcut reviziile insta
lațiilor mecanice de tras pe mult succes I 
cablu, iar trofeele — cupe
le," plachetele, medaliile, di-

să 
cîteva s 

o tntre- 
demon- 

pîrtie, 
de. schi 
Lupeni,

loan DUBEK

EDILITARA. A început tație cu apă potabilă a re- șani, între orele 12- 
■curățirea arborilor orna- -• - ■ ' ' ' ''..........
mentali pe arterele urba
nistice. Bine ai’ fi ca si
multan să se declanșeze o 
ofensivă largă și pentru 
curățirea străzilor și tro-

sați la ghișeul nr. 4 al o- 
ficiului.

OLIMPIADA ȘCOLARĂ. 
Mîine dimineață, continuă 
faza județeană, zona Valea 
Jiului, a tradiționalei olim
piade școlare lâ care parti
cipa elevi cu aptitudini tuarelor acoperite cu zgura 
deosebite pentru ----- i ,
discipline de învățămînt. 
La Școala generală nr. 1

ședinței noastre de muni- blocat circulația. Știți de 
cipiu. Cinp stăvilește.. Apa ce ? Conducătorul auto al 
Sîmbetej ? (I.V.) -•

BANI. In dimineața zilei 
de 22 februarie a.c., .ing.

• "'de masa. Minerii de la Live-
1C1 MC letioșani a . găsit, ^eni au pierdut timp pre- 
pe strada, o însemnată su- ' - , ,
mă de bani, pe care, gest 
de aleasă omenie, a depus-o 
la Miliția municipiului Pă
gubașul este invitat să rein
tre în posesia lor. (I.V.)

INCREDIBIL dar adevă
rat. In 12 martie, pe strada 
Gheorghe Do.ia din Petro-

macaralei nr. 31 HD 1733 
și-a permis să lase masto- _ 
dontul în mijlocul străzii • 
și să plece să servească

țios din cauza acestui gest. 
(Gh.Ș.) ■' V-Ț

Rubrică realizată de 
Dan STEJARU

diferite și noroiul rămase din timpul 
iernii pe care roțile mași
nilor le transformă în nori 

din Petroșani se ya desfă- de praf.
șura proba de matematică NEGLIJENȚA. Un izvor

al neglijenței, apărut între 
blocurile . din Aleea . Viito
rului, cartierul Aeroport, 
dijmuiește de mal multă 
vreme rețeaua de alimen-
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Aici, la cumpăna Jiurilor, oamenii au știut din- 
totdeauna ce înseamnă a munci, a crea noi bunuri 
materiale. Pătrunzînd cu bărbăție, eu îndrăzneală 
în adîncurile muntelui pentru a descătușa energiile, 
oamenii dii» străvechea vatră de cultură și civiliza
ție a bătrfnului Rhabon au căpătat o nouă tinerețe. 
Sălășluiesc în ei sentimente pe care numai cei ce 
înfrîng, zi de zi, eroic, întunericul, le au: dragostea 
de lumină, dragostea pentru măreția . muntelui.

Sensibilitatea minerilor își găsește împlinirea în 
actul de cultură. Ființează astăzi cenacluri literare 
în toate orașele Văii Jiului t „Flori de mină'* „Ve
nus", „Orfeu“, „Lira", „Panait Istrati", „Mesagerul", 
la care se adaugă cenaclurile școlare și cel studențesc, 
care aii devenit adevărate .făclii ale culturii, s-au 
afirmat în marea columnă a patriei. Festiva Tul na
țional „Cîntarea României",

-------------- - <|-----------

Minerii
Și erau multi 
și erau toți un zbor 
și fără vad odihnă ntr aveau 
într-o tăcere albă și

solemnă 
lumina-o modelau în forme 

noi
cu ochi 
si inimi 
asemeni

senini
împlinite 
unor brazi pe 

culmi de munți 
ei străjuiesc întoarcerea 

luminii 
prin truda lor 
spre telul celor multi.

Mircea ANDRAȘ,
Petroșani

Țara
Aud crescînd Carpații în 
Sînt crezul mioritic din adevărul dac.
Noi ne rostim lumina prin fruntea scursă-n glie
Și ne călim la focul văpăilor din steag.
Noi ne rostim prin scut și primăveri de pluguri, 
Prin frunți și brațe aspre de harnic muncitor. 
Noi sintem și seninul și flacăra și plinea...
Noi clocotim văratic în steagul tricolor.
In spice, în tulpini, urcăm dospiți de sevă
Prin arborele țării cu rădăcina-n soare ;
In hora strămoșească, tăria ne-o-ntregim 
Cărbunele și griul în noi s-au înfrățit.

Augustin ȚANCA, <
Uricani

Pagina de, astăzi, prima de acest fel, cuprinde 
realizări ale creatorilor literari din municipiu, care se 
reunesc o dată în fiecare lună, la sediul redacției, in 
cadrul cenaclului „Panait Istrati", anaiizînd propri
ile creații și, propunîndu-le spre publicare.

Ii simțim aproape de noi, îi simțim puternic 
ancorați prin creația lor în viața de astăzi a Văii 
Jiului. '

O zi din fiecare lună va fi consacrată prin pa
ginile ziarului, acestor oameni care au făcut din li
teratură, o a doua natură. Toți cei ce iubesc arta 
vor putea fi astfel martorii largului proces creator, 
ale cărui începuturi se pierd în tradiția culturii mi
nerești.

însoțim creațiile literare cu „ex-libris"-uri rea
lizate de Voichița Bădeliță -și Dafinel Duinea din 
Vulcan. ,

n o i
ctitorii de doină,

Tim p
Se cerne clipa 
printre razele prezentului, 
adîncindu-se-n flori — 
spectru de lumini.
Se cerne secunda 
prin amalgamul vorbelor, 
cristalizîndu-se.
Se cerne minutul 
prin haosul gesturilor, 
născîndu-se-n vîrtejuri — 
joc de umbre și lumini.
Se cerne ora 
printre razele primăverii, 
evocînd momentul 
unui Început.

Dalia COCA, 
Petroșani

» -

Publicul vulcănean așteaptă cu deosebit interes 
participările din acest an alo graficienilor de ex-libris, 
în cadrul tradiționalelor expoziții ale Nedeii vuleă- 
nene.

G î n d u r i
Pește lungimi de vis 
privirile să cadă rupte 
pește noi 
să mîngîiem în taină 
culoarea.din abis 
să ne prefacem lebede 
nii> "d în unda serii 
nemărginiri să strîngcm.

străfundurile noastre 
să le mbrăcăm în timp 
să curgem ca un fluviu 
în vadurile firii 
să. ardem mistuiți 
de tiacăra-împlin irit.

Doina PAGNEJER. 
Petroșani

Fa a . •
intim

Ce dor mi-e de tine, 
pribeagă fîntînă, 
în cumpăna vieții 
dorită cu sîrg, 
cînd liniște frîngi . 
pe buze de roate 
și ciutură spartă 
ridici, suspinînd.. 
Tăcut mă cobor 
găleată cu sete. 
Spre tine, sleite, 
spițele curg.
AdîncUl e gol 
și sufăr de sete 
căldarea coboară-n 
fîntîna din gînd.

Cristian MANEA, 
Vulcan

Peisaj *
Gînduri românești 
în dealuri de strămoși, 
urzeală de covor 
din mîna olarului 
pe ‘ lutul vasului 
înconjoară 
casele cu acoperiș de lună 
și ferestre de luceafăr,

?.vestind strălucirea luminii.
Maria NIȚU-DIACONESEU, 

Vulcan

Mă învîrteam dezorien
tat printre stive de 
traverse, butoaie cu 
motorină și șine ruginite, 

cind, un bătrîn mărunt, cu 
.iața uscată și galbenă, îm
brăcat în șubă peticită, mă 
luă la rost: „Hei, flăcăule, 
ce cauți aici ?“. „Știți.1., 
eu... m-am angajat. și...“. 
„Și ți-a pierit glasul ? Pre
cis ești orășan, numai ăștia 
fac pe domnișoarele cînd 
vin la noi. Mergi la sedai!'' 
— și-mi arată cu degetul una 
din barăci. Pe aleea spre 
sediu, vîntul vîrtejea hîr- 
tii și frunze ' veștede. Am 
pătruns pe o scară cioplită 
dintr-un singur butuc, în- 
tr-o încăpere scundă, cu 
mese din seîndură ce mi
roseau încă a sevă. Bună 
seara, am spus tare, deoa
rece o impresie ciudată mă 
făcea să cred că oamenii 
dinăuntru nu aud bine. 
Șase sau șapte perechi de 
ochi de întoarseră spre 
mine. Cineva izbucni în- 
tr-un rîs gros. Ceilalți îl 
urmară. De abia atunci, 
sub tirul rîselelor dezlăn
țuite mi-am dat seama că 
ridicasem deasupra capului 
mîna în care țineam foaia 

de angajare și o fluturam 
victorios în aer. „Gata, a- 
junge, spuse un glas ferm. 
Apoi către mine : „Am în
țeles, ești angajat la noi. 
Mă numesc Merinca". îmi 
scutură brațul de-mi dădu
ră lacrimile. Cam delicată 
făptură pentru tîrnăcop, 
glumi unul.

.(■■■■■■■■•■«■«■■■■■■■■ii

Pe șantier
IVII««■■■!■■■■■■■■■■•■■■»

După amiază, în came
ra de la cămin, au 
făcut roată în jurul 
meu și mi-au pus tot felul 

de întrebări. Burcă mi-a 
spus că sînt prost, de ce 
ri-am rămas la oraș, că pe 
șantier e greu, nu prea sînt 
petreceri cu lăutari. Cînd 
s-a întunecat bine a venit 
și nea Ghioc. S-a dezbră
cat, s a băgat în pat și a 
spus autoritar: „Gata, stin
gerea, lăsați puștiul în pace 
c-o fi obosit".< Dimineața, 
iiea Ghioc m-a trimis la 
magazie să iau în primire 
salopeta, cizmele de cau

ciuc și sculele : o lopată și 
un tîrnăcop. Sectorul de 
cale ferată unde lucrăm, 
se întindea pe o distanță 
de cîțiva kilometri. Peisa
jul deluros cu desfășurări 
largi țmi procura o stare 
de calm. Echipa lucra la 
șanțuri. „Astăzi tragi la 
tîrnăcop, e mai ușor" ho
tărî nea Ghioc. Ha, ha, ha, 
rîse cu subînțeles Burcă, un 
blond voinic ca un tăun, „a- 
cum să-l văd ce-i pot bo
jocii". Lucrul a început. 
Oamenii deveniră tăcuți. 
Se opinteau nădușind sub 
soarele dogoritor și șanțul 
adînc de cîțiva metri înain
ta vertiginos. M-am apucat 
să împlinit unealta în pă- 
mîntul lutos. De la o vre
me am simțit că palmele 
încep să-mi ardă. O durere 
ascuțită îmi străbatea în
tregul corp, dar nu mă dă
deam bătut. Trebuie să re
zist cu orice preț, îmi spu
neam. Vocea ostenită a lui 
nea Ghioc mă salvă i 
„Gata, băieți, pauza de ma
să". Oamenii și-au desfăcut 
gențile și au început să 
mănînce cu poftă, așezați 
într-o rină, pe iarbă.

Gh. HO LOBA CA, 
Vulcan

Femeie 
prin grîu

La fiecare adiere de vînt 
copacul frunze în noi

; _ . semăna
rotindu-și în aer- spicul 

plăpînd 
griul de aur în vînt dănțuia 
femeia cu nărui de vis 

despletit 
în brațe cu pruncul 

eu-aromă de lapte.
trecea printre aur — cărare 

spre dor — 
și-n urma pașilor ei

; creșteau fapte, 
o pasăre albă din aripi 

bătînd . 
din inima noastră 

spre-nalturi zbura 
rotindu-și în aer aroma de

?'....  pîine
: grîul-de aur -în- vînt 

dănțuia.
Rahria BARCAN,

Petroșani

Ultimul cînuit al coco
șilor se îngîna cu rămă
șița de întuneric risipită 
peste țarini. Pe drumul 
gării proaspăt asfaltat 
roțile căruței se rostogo
leau într-un fîșîit meta
lic prelins în liniștea la- 

>, nurilor. Bătrînul conti
nua să-și depene povesti
rea pe un ton vioi presă
rat cu mustrări la adresa 
„ălora .care nu știu de 
nimic" și care „s-au ma
zilit și pe la sate“. Ne a- 
propiam de intersecție și 
după ce îmi adresă un — 
ehei, ce știți voi — smuci 
hățurile îndemnîndu-și 
calul la trap. Tăcerea de
veni apăsătoare și bătrî- 
nllFo întrerupse adre- 
șîndu-nii-se din nou :

—• Și zici că lucrezi la 
mină ?... Pe tatăl matale 
îl știu, da’ pe mata ba I 
D-aia mă mir...

— Sînt plecat de mult 
și... Bătrînul mă întrerup
se cu o undă de reproș 
în glas :

Aia e, toți sînteți 
plecați de mult !... Și al 
meu e plecat de mult!... 
la sonde,: și-mi scrie rar.

Scoase de sub capră o 
sticlă din care trase zdra
văn și mă îmbie >

Buchetul de
— Ia să vezi cum e a de 

dude. Prunii i-am tăiat 
că țineau umbră, am lă
sat cîțiva pentru «nepoți 
cînd or mai veni în con
ced...

— Noroc bun !
— Să-ți fid de bine !
Bătrînul se interesă a- 

poi despre cum merge 
piața, cum se muncește 
în mină, „că lumea vor
bește, da’, numai cine știe 
poate spune". Ii vorbii 
despre oamenii cu care 
lucrez, veniți din toate 
părțile țării, mulți dintre 
ei țărani, acum mineri 
care stăpîncsc . utilaje 
complexe mecanizate., 
despre localnici...

Bătrînul mă ascultă fă
ră să mă întrerupă dînd 
din cap în semn de apro
bare, repetînd ca pentru 
el, „mda, combine, botoa- 
,ne !...“.

Moș Mitu coborîse din 
căruță și după ce-și stin
se felinarul, tăie de-a 
dreptul prin lanul de grîu. 
Abîa îi mai zăream pălă
ria, un bob de neghină, 
sprijinit pe-uii răsărit 

copt, înviorat de petalele 
macilor îmbujorați. In
tr-un tîrziu se întoarse 
cu un buchet de spic®" 
îl puse cu grijă pe sacul 
din. spate și continuă: :

— Așa e băiete, că 
de-mi spuneai altele nu 
te credeam... unde e 
greu trebuie să facem '..să' 
fie ușor și să știi că eu 
dacă mă Uit lă soarele 
ăsta, zic că fără el n-ar 
ti nimic, nici el, cît c de 
soare...

întinse coderișca biciu
lui .și-mi arătă întinde
rea lanurilor :

Uite, fără noi ce-ar 
fi toate astea ? Că e 
greu ! Cum să nu fie, că 
de n-ar fi greutățile, n-ar 
fi nici cîntariil !...

Văzîndu-mă cărnii pri
vesc. ceasul țin u să mă 
liniștească-':

• - N-ai grijă, e tirtlp. 
Da cum ziceam, voi’ pe 
acolo vă simțiți tot acas’... 
E bine atunci !... și eu 
eînd umblam cu zarzavat 
prin piețe și cU altele tot 
âi;r am simțit, numai că 
nu aveam bătătură, și ar-.

sp i ce
dei iute la mîncare. Aha ! 
rîzi. Și fii-miu Fane e la 
fel... Cînd a venit în con
ced l-am pus la săpăt în 
grădină să-l văz, că zice 
el, da tot aici trage cînd 
n-oi mai putea... că n-oi 
lua cu mine ce-am făcut 
și agonisit o viață întrea
gă, să rămînă An .paragi
nă, că-i păcat, taică, e 
păcat de trudă

De-aia ziceam c-ar fi 
bine să ai braț tînăr la 
bătătură, să nu-ți pice o- 
lanele de pe casă și să 
nu-ți crească buruieni pe 
streșini... Că dacă faceți 
treabă pe-acolo să n-o 
uitați nici pe-a dc-aici...

Bătrînul se luminase la 
față. 'Pe nesimțite ne-a- 
•propiam de gară. Deasu
pra clădirilor clocotea' un 
răsărit vioi ca oamenii 
ce frămîntau potecile di
mineții purtînd pe umeri, 
șapa sau secera ea un 
rotund desfășurat spre 
necuprinsele întinderi ; 
bătrînul căzu în tăcere, 
mîngîind crupa calului. 
Nu-i plăceau despărțirile;

Trenul oprise. Am în

șfăcat la repezeală baga
jele și m-am grăbit să 
urc. De-pe scara vagonu
lui îl caut din priviri pe 
mo- Mitu.

Tieriul se puse în miș
care. Aș fi vrut să-mi iau 
rămas bun și credeam’ că 
mă urmase. Era doar lin
gă mine cînd... ’ Deodată, 
din mulțimea ce-și flu
tura mîinile, pe peron des
lușesc silueta agitată a 
bătrînului. Alerga gîfîind, 
strigîndu-mă. „ ' .

~ Băiete, era să uit ! 
Na colea !... Avea în mînă 
un buchet de spice. 
' — Ia-1, să-l duci acolo 
la copii, la ai noștri, ■ că 
ține. E rod nou. Ne des
prindem mîinile. Trenul 
prinde viteză și ultimele 
vorbe abia le mai aud :

— Și să nu uitați că 
.avem și noi pe-aici „Glo
rii" și botoane ca ale 
voastre.

Peste frunzișul pomilor 
și coamele caselor, soarele 
strălucea orbitor. Dinspre 
cîmpie o boare de aer 
cald îini pătrunse bfintre 
gene aburindu-mi ochii.. 
Buchetul, de spice limpe
zea uMna potecilor.

Ion JIGANTir.E,
: TJricanij/ :". !
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Lansarea navei cosmice „Soiuz T-15“
MOSCOVA 13 (.Agerpres). 

La 13 martie, ora 14,33 
(ora Bucureștiului), în U- 
niunea Sovietică a fost 
lansată nava cosmică „So
iuz T-15“ avînd la bord un 
echipaj format din Leonid 
Kiziii’. comandant, și. Vla
dimir Soloviev, inginer de 
bord. Programul de zbor 
r— relevă agenția TASS —

prevede joncțiunea cu sta
ția orbitală sovietică „Mir“, 
plasată pe orbită cir- 
cumterestră la 20 februarie 
anul acesta. Cuplarea celor 
d< ru vehi ule sț ț ale e sț 
programată pentru 15 mar
ii S st« i • ;1 de > d ale 
navei „Soiuz T-15“ funcțio
nează normal, iar cei doi 
cosmonauți se simt bine 
— precizează TASS.

Știri .din țările socialiste

Suedia va continua politica de neutralitate
STOCKHOLM 13 (Ager

pres). Noul prim-minisțru 
jal Suediei, Ingvar Carlsson, 
■a prezentat, joi, în Riksdag 
(parlamentul) noul cabinet 
icare, în esență, este 
ipe care l-a condus 
i Palme, asasinat la 
bruarie, informează 
țiile United Press 
national și France 
Singurul post, rămas 
cant este cel de vicepre- 
mier, post pe care l-a ocu
pat pînă la 28 februarie 
actualul premier. In com
ponența guvernului se află 
exclusiv membri ai Parti
dului Muncitoresc Social- 
Democrat '

In discursul rostit cu a- 
cest prilej, Carlsson a sub
liniat că noul guvern va 
continua să militeze pentru 
pace și dezarmare. Suedia, 
a spus el, va promova mai

același
Olof

28 fe- .
agen- 
Inter- 

Presse. 
va-

departe politica sa de neu
tralitate și va acționa pen
tru transformarea nordu
lui Europei in zonă denu- 
clearftată, pentru crearea 
în Europa a unei zone li
bere de arme nucleare.

MOSCOVA 13 (Agerpres). 
Au început lucrările de re
construcție și modernizare 
a căii ferate „Oktia’brskaia", 
care leagă Moscova de Le
ningrad și, de aici, de Hel
sinki. După cum relatează 
agenția TASS, prin moder
nizarea liniilor și asigura
rea unei mai bune aprovi
zionări cu energie electri
că, pe această linie trenuri
le î.și vor spori viteza 
la 100 la 160 km/h, pe 
treaga lungime de 850 
kilometri a liniei.

In paralel se desfășoară 
și lucrările de modernizare • 
a căii ferate care leagă Le
ningradul de capitalele re
publicilor sovietice baltice.

de 
în
de

BEIJING 13 (Agerpres). 
In cursul cincinalului 1986 
—1990, industria aeronau
tică chineză își va concen
tra eforturile asupra re
ajustării structurilor și 
creșterii producției de ae
ronave destinate transpor
turilor civile. In intervalul 
menționat, scrie publicația 

Review, China va 
mai multe sute de 
pentru liniile sale 

și externe. De ase- 
va achiziționa teh-

Beijing 
fabrica 
aparate 
interne 
menea, 
nici și echipamente de vîrf 
de peste hotare, va conti
nua ameliorarea perfor
manțelor avioanelor comer
ciale semigrele, a avioane
lor medii și a celor poliva
lente.

Din lumea științei și tehnicii
LA UNIVERSITATEA 

DIN RIAD a fost creat un 
model experimental de fri
gider care funcționează eu 
ajutorul unor, baterii sola
rs. Alimentarea se face cu 
ajutorul a patru baterii 
solare cu o putere de 100 
W, care ocupă o suprafață 
totală de un metru pătrat. 
In intervalul (Jnd nu se 
poate beneficia de lumină 
solară, frigiderul este ali
mentat de . două . acumula
toare de automobil. Revis
ta „Nauka i Jizni" preci
zează că la o temperatură 
exterioară de 25 de grade 
Celsius, frigiderul înregis
trează în congelator minus 
trei grade Celsius. .

LA CEREREA INSTI
TUTULUI BULGAR pen
tru protecția' monumente
lor de cultură, cercetătorii 
Institutului central al in
dustriei chimice au realizat 
un preparat destinat pro
tejării caselor vechi și mo
numentelor împotriva ploii 
și umezelii. Este vorba de 
o soluție de acizi grași su
periori și etilsUicat în so
luții organice, denumită 
„Impregnol SE“. întins pe 
suprafața materialelor de 
construcție, lichidul for
mează o peliculă subțire, 
care -le protejează împotri
va umezelii.

Rezultatele referendumului
MADRID 13 (Agerpres). 

La Madrid au fost anunța
te rezultatele oficiale ale 
refoici iu <ului > i« plivire 
la apartenența Spaniei la 
NÂTO. Electoratului i s-a 
cerut să se pronunțe prin 
„da“ sau „nu" în legătură 
cu decizia guvernului ca 
Spania să rămînă în NATO 
în următoarele condiții: for
țele armate spaniole să nu

fie integrate în structurile 
militare ale Pactului Nord- 
Atlantic;. Spania să rămînă 
o. țară fără arme nucleare; 
negocierea reducerii tru
pelor americane staționa- 
nate pe teritoriul spaniol.

Comunicatul Minîsteru- 
liu de Tnterne, difuzat du
pă numărarea a 99,75 la 
sută din buletine precizea
ză că în fața urnelor s-au 
prezentat doar 59,73 la sută

din Spania
dintre cei 29 de milioane 
de spanioli cu drept de 
vot. Din voturile introduse 
în- urnă, 7,63 la sută au fost 
albe sau nule. Din restul 
voturilor, 52,53 la sută au 
fost în favoarea rămîneriî 
țării în NATO, în condiți
ile menționate, iar 39,84 la 
sută — pentru retragerea 
Spaniei din Alianța Nord- 
Atlantică.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
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20,00 Telejurnal.
20,20FILME

j

Actualitatea în eco
nomie. .
Acestui pămînt, 
cestui popor — emi
siune de versuri și 
cîntece (color).
Controlul oamenilor 
muncii
Cadran 
lor).
Serial
Civilizația 
lui. (color).

21,35 In întimpinarea Con
gresului Sindicate
lor:

— Stelele abatajelor 
reportaj.

21,50 Telejurnal.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Rîdeți ca-n 
filme; Unirea: Cursă in
fernală; Parîngul: Prie
teni fără grai.

LONE A: Bătălie pentru 
Roma, I-II.

VULCAN —• Luceafărul: 
Bătălie pentru Roma, I-II.

LUPENI — Cultural : 
Comoara din Lacul 
Argint.

URICANI: Piciu.
N.R. Eventualele modi

ficări intervenite în pro
gramarea filmelor apar
țin întreprinderii Cine
matografice Județene Hu
nedoara.sută, față de 4,6 la sută 

în decembrie, anul trecut, 
relevă un raport al organi
zației dat publicității la 
Paris. Cele mai înalte rate 
inflaționiste au fost înre
gistrate de Italia — 8 la 
sută și Marea Britanie — 
5,5 la sută.

UN OFIȚER din cadrul 
corpului francez de obser
vatori pentru menținerea 
încetării focului la Beirut 
a fost ucis, miercuri, la 
sediul fiartierului ’
francez din capitala liba
neză — a anunțat ambasa
da Franței din Liban, ci
tată de agenția France 
Presse.

EPIDEMIA de gripa, de
clanșată de mai multă vre
me în Austria, nu marchea
ză regrese. In ultimele do
uă săptămîni au fost înre
gistrate peste 47 000 de ca
zuri. Cei mai multi dintre 
bolnavi sînt copii. Organe
le medicale consideră 
acest periculos „val“ 
gripă este favorizat și 
prelungirea iernii, a ’ 
peraturilor scăzute.

FIECARE al patrulea lo
cuitor al planetei noastre 
suferă de subnutriție, iar 
fiecare al optulea, adică 
aproximativ 500 000 000 de 
persoane, se află în starea 
de foame cronică. Aceste 
date au fost supuse dezba-
• « • ••• • •••••••• ••••••••••••• •••••• ••• •••«••••<•• « • • • • •••••••

Duminică, 16 martie

că 
de 
de 

tem-

terii Conferinței . interna-, 
ționale din capitala Portu
galiei, avînd ca temă „Pro
blema hranei în lume".

CEL PUȚIN 116 persoa
ne, între care 109 copii, au 
fost rănite ca urmare a 
prăbuș’rii unei clădiri în 
care funcționa o școală. A- 
genția PTI informează 
accidentul s-a produs 
localitatea Chulli, din su
dul statului Kerala. Potri
vit aceleiași surse, dintre 
copiii spitalizați, 21 se află 
în stare gravă.

UN AVION de luptă de 
tip Tornado, aparținînd

că 
in

forțelor aeriene vest-ger- 
mane, s-a prăbușit în Ba
varia, în timp ce efectua un 
zbor de antrenament Un 
purtător de cuvînt al Mi
nisterului apărării al R.F.G. 
a confirmat informația, a- 
dăugînd că cei doi membri 
ai echipajului au reușit să 
se salveze, parașutîndu-se.

RATA MEDIE anuală a 
inflației a fost în țările 
membre ale Organizației 
pentru Cooperare Economi
că și Dezvoltare (OECD) în 
luna ianuarie de 4,5 la

Autobaza transport auto 
Petroșani

încadrează direct sau prin transfer 
următorul personal

11,30 Telex.
11,35 Lumea copiilor. 

—• Telefilmoteca 
ghiozdan.

— Dincolo de Atlantida. 
Episodul 1. 
(color).

12,40 Din cununa cântecu
lui românesc. 
Muzică 
(color).

13,00 Album 
(parțial

— Dulce zvon de primă
vară— ca corul „Ma

drigal”.
-t- Secvențe din comedii 

cinematografice.
— Teatru scurt.
— Divertisment
— Cotidianul în 

secunde.
— Trei șlagăre, 

terpreți... în
— Telesport 

Lumea minunată a 
filmului.
Secvența telespecta
torului.
Contemporanii
tri.
(color). 
Telejurnal. 
Țara mea azi. 
Mărturii ale devenirii 
noastre. Reportaj, 
(color).
ființarea României. 
c'ilm artistic.
Bagheta speranței. 
Te.(■jurnal.

populară.

duminical. 
color).

de 20,55

21,50

20,00
20,20

14,45

19,00
19,20

19,40
20,20

21,50

20,00
20,20

muzical.
600 de

trei in- 
concert.

noș-

Luni, 17 martie

Telejurnal.
Orizont tehnico-ști-

X.

ințific. 
(color). 
Tezaur 
(color). 
Roman 
(color).
Marea 
Balzac.
Episodul 3. 
Telejurnal.

folcloric.

foileton.

iubire a

Marți, 18 martie

21,50

Episodul 1. 
(color). 
Telejurnal.

Joi. 20 martie

Sîmbătă, 22 martie

-— șoferi transport marfă, categorii 
conducere C și E

— șoferi transport persoane, categorii de 
conducere C, D. E

lui 20,00
20,20

Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.

21,00

Telejurnal. 
Actualitatea 
noinie.
Amfiteatrul 
Revistă TV a 
tării României".
Partidul Comunist 
Român — 65 de ani 
de slujire devotată a 
poporului.

în eco-

artelor.
„Cîn-

mecanici auto

electricieni auto

încadrarea se face conform prevederilor 
Legii nr. 57/1974.

PROGRAMUL ȚV

20,30 Teatru TV.
Unii l-ar numi des
tin.

’ de TitUs Popovici.
21,50 Telejurnal.,

21,20 Invitație în studiou
rile Radioleleviziunii. 
(color).

21,50 Telejurnal.

Vineri, 21 martie

Miercuri, 19 martie •

20,00
20,30

Telejurnal.
Actualitatea în eco
nomie.
Pe trepte de-mplinire. 
Emisiune de versuri 
și cîntece.
Partidul Comunist 
Român — gîndire no
vatoare, acțiune re
voluționară.

21,05 Film în serial.

20,35

20,45

Cei patru Robinson,

20,00
20,20 eco-

20,30

14,®
19,09
19,20

19,50

13,00 Telex. ? -
13,05 La sfîrșit de săptă- 

mînă.
(parțial color).
„Am venit și eu 
joc 1“. Melodii 
lare.
Gala desenului 
mat.
Ochi de copii, 
taj.
Marile momente 
baletului.
Din patrimoniul 
valori ți frumuseți 
străbunilor.
Melodia săptămînii în 
primă audiție. 
Pastel de primăvară. 
Momea poetic.
Azi. In anul 65 al 
Partidului. Reportaj. 
Mari interpreți ai sce
nei lirice.
Tclesport ■
Autograf muzical. 
Săptămî a politică. 
Telejurnal. 
Teleeadetapedia. 
(parțial color).
Antologia umorului 
românesc.
Episodul XL
( olor).
Film artistic.
A doua mutare a pio
nului.
Producție a studiou
rilor cehoslovace. 
Premieră pe țară, 
(color).
Telejurnal.
Refrenele amintiri
lor.
(colori

CAMELIA și Crîsti Felea 
transmit părinților mul
tă fericire cu ocazia nunții 
de argint.

LENUȚA, Sandor, Came- 
li și Cristi Felea am nil 
familiei Filippini Ion 
Rozalia multă fericire 
ocazii nunții de argint.

ANUNȚURI

VIND radiocasetofan ja- 
ponez SANYO. Vulcan, 
strada Republicii nr. 34, 
bloc 2, se. II, ap. 7. Intre 
orele 17—19. (G120)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Lazăr 
Gheorghe, eliberată 
FMP Petroșani. O 
nulă. (fil22)

DE FAMILIE

declar

COLEGII de serviciu din cadrai ICSA și AP 
sînt alături de colega lor Roșianu Elena, la încerca
rea grea pricinuită de pierderea scumpei sale mame 

Sincere condoleanțe. (6121)

Telejurnal 
Actualitatea în 
nomie.
Cadran mondial.

— România și probleme
le lumii contempo
rane.
(color). -
Imagini pakistaneze, 
(color).
Serial științific. 
Civilizația metalului. 
Episodul 11.
(color).
Ecran cetățenesc. 
Telejurnal.

20,35

20,50

21,00

ti,30
21,50

21,55
22,05

Amintim cu aceeași mare durere împlinirea 
10 ani de la decesul scumpei noastre mamă, soție 
și bunică

SZELLAN PIROSKA
Amintirea ei dragă va dăinui 'mereu în sufletele 

noastre. Timpul nu vindecă ci adîncește durerea. 
(6118)
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