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O glorioasă aniversare
65 de ani de la făurirea

-h.

'-■(

O realizare de seamă pentru dezvoltarea bazei materiale a comerțului din 
Petrila : Magazinul general.

Partidului Comunist Român La sfîrșîtul unei zile rodnice de muncă
. 1986 — primul an al 
celui de-al optulea cinci
nal, -etapă în care înfăp
tuind istoricele hotărîri 
ale Congresului al XIII- 
lea al partidului, națiu
nea noastră va urca 
noi trepte pe drumul 
făuririi societății so
cialiste multilate
ral dezvoltate, spre 
comunism — sărbă
torim 65 de ani de 
existență a Parti
dului Comunist Ro
mân.

In întîmpinarea 
gloriosului jubileu,
poporul român 
se află puternic 
angajat — s-a subliniat 
la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. — pe un 
drum nou de muncă și 
creație pentru realizarea 
unor mari transformări 
calitative, pentru a ridica 
pe noi trepte dezvoltarea 
cconomico-socială a țării, 
și a înscrie noi izbînzi în 
istoria patriei. Mărețele

perspective pe care le . 
■ deschid dezvoltării țării ■ 
și prosperității societății 
românești hotărîrile Isto
ricului Congres al XIII-

atașamentul, încrederea 
sa nestrămutată în partid, . 
în politica sa, care a fă
cut din înfăptuirea idea
lurilor de dreptate și e- 
galitate socială, din nă

zuințele seculare a- 
le celor mulți, țelul 
suprem al progra
mului său de luptă. 
Partidul comuniș- . 
tilor s-a născut cu 
65 de ani în urmă . 
din însăși setea și • 

. vrerea nestinse ale 
poporului român 
de a trăi liber și 
demn, așa cum au ■ 
năzuit și au luptat

înaintașii neamului. De 
la crearea sa, la 8 mai 
1921, PC-R. — continua
torul celor mai înalte 
tradiții .ale luptei popo
rului nostru pentru drep
tate, libertate, indepen
dență și suveranitatea pa
triei — a condus toate 
marile bătălii revoluțio-

lea au toată certitudinea 
de a fi realizate prin te
melia trainic clădită de 
eforturile conjugate , ale 
întregului popor, sub con
ducerea clarvăzătoare a 
Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu Secre
tarul său general, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
Victoriile istorice ale po
porului în făurirea nou
lui său destin, pe calea 
socialismului, au la bază (Continuare in pag. a 2-a)

Succese ale 
preparatorilor
De la începutul acestei 

luni, colectivul Uzinei de 
preparare a cărbunelui Co- 
roești a expediat cetăților 
siderurgice peste 1100 tone 
de- cărbune pentru cocs, 
suplimentar sarcinilor pla
nificate, iar beneficiarilor 
din alte părți ale țării o 
cantitate de brichete de 

.2200 tone. Se evidențiază, 
în activitatea rodnică des
fășurată în cadrul uzinei, 
schimburile conduse de 
maistrul principal Alexan
dru Buruiană, maistrul Ion 
Urechesc u. precum și cele 
din secția de brichetarc, co
ordonate de Ion Postelnicii 
și Paul Gal. (Gh. O.)

1226 tone de cărbune peste plan
Din nou rezultate de excepție pe frontul cărbu

nelui. Consemnarea lor ne este prilejuită de succesele a 
SASE ÎNTREPRINDERI MINIERE CARE, LA ÎNCHE
IEREA ZILEI DE 14 MARTIE. AU RAPORTAT, SU
PLIMENTAR SARCINILOR PLANIFICATE, 1226 
TONE DE CĂRBUNE.

• Cea mai mare cantitate de cărbune extras su
plimentar — 560 TONE — aparține minerilor de la 
LONEA. Șing.' Ileana Diâconu, din cadrul comparti
mentului de planificare, ne comunică : „Rezultate 
bune înregistrează - sectorul IV, care, extrăgînd peste 
sarcina planificată a zilei 382 tone de cărbune, a rea
lizat de lă începutul lunii o producție suplimentară 
de 2312 tone. Ii Urmează, în ordine, sectoarele III și 
I. Brigăzile conduse de GRIG ORE MINdRUȚ, ANTON 
FLORE A. ION BOTE ANU. GHEORGHE RUSU, ION IL- 
CA, 0RIGORE FATOL, IOSIF BUCUR, VASILE RUȘ, 
VASILE G Al J A.JillEORGHE COSMA ȘI CORNEL ȚIR, 
sînt formațiile care se situează permanent pe linia 
întîi în întrecerea .pentru cît mai' mult cărbune.

• Prin depășirea prelimi
narului cu 224 TONE de 
cărbune, ( I.M. URICANI 

MAJOREAZĂ PLUSUL LU
NII MARTIE LA 2830
TONE. Cele mai bune re
zultate le înregistrează sec
toarele I și II B, unde 
muncesc binecunoscutele 
brigăzi conduse de GHEOR
GHE VĂSII, PETRU MAN-

DRIS SI GHEORGHE RA- 
DEȘ.

• Din nou, o acoperire - 
în fapte de muncă a anga
jamentului COLECTIVU
LUI DE MINERI DE 
VL1LCAN : producția 
trasă peste sarcinile 
plan, la sfîrșîtul zilei 
14 martie, se cifra 
307 TONE DE CĂRBUNE. '

LA
ex- 
de 
de 
la .

c-ît mai mult cărbune.

• Consemnăm și activi-, 
tatea bună desfășurată la 
minele DII.JA, PETRILA ȘI 
PAROȘENI. Acestea au ra
portat, suplimentar preli-, , ,, 
minorului, 135 tone de căr- . 
bune. (Gh. O.)

Investițiile anului 1986

afirmă în mod constantseI.M. Uricani. Colectivul sectorului XI — investiții_____ ________ __________
prin urgentarea lucrărilor pentru deschiderea de noi fronturi de lucru. In ima
gine, mineri fruntași din cadrul sectorului. Foto : Șt. NEMECSEK.
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In planul producției fi
zici' a Întreprinderii de 
lire iirtifici !■ „Vîscoza" 
Lupeni, pentru anul 1986 
se prevede ca o însemnată 
emlitate do fire să fie pro
dusă in noua instalație, â- 
flata într-o fază avansată 
de execuție. Pentru reali
zarea acestui obiectiv d* 
importanță majoră, colec
tivul constructorilor. în 
strînsă colaborare cu bene- 
fciarul a întocmit la înce
putul acestui an, de co- 

grafic de 
lucrărilor 
la finele 
capacitate 

înceapă

mersul lucrărilor prevă
zute, am constatat rămîneri 
în urmă îngrijorătoare. La 
obiectivele care condițio
nează . în mod nemijlocit 
ipornirea în sarcină a noii 
instalații de producție a 
firelor celulozice, ritmul 
lucrărilor de construcții și . 
montaje n-a fost la nivelul 
planificat. Ca urmare a în- . 
tîrzierilor în aproviziona
rea cu echipamente și fur
nituri, centrala termică 
mai necesită numeroase lu
crări de montaj pentru a 
putea asigura agentul ter
mic pe noul flux tehnolo
gic de fabricație. La insta-- 
lația de filatură, la con
strucția depozitului de corn-.

aer

mun acord, un 
desfășurare a 
astfel ineît pînă 
lunii mai. noua 
de pri ducție să

. probele tehnologice în sar
cină Au trecut de atunci 
mai bine de două luni. Ca- bustibil, la stația de

Viorel STRĂUȚre este stadiul de realiza
re a graficului de punere 
în funcțiune ? Analizînd (Continuare in pag. a 2,-a)

Pîrghia creșterii producției și 
punctul ei de sprijin 
Me c a n i zarea

ENERGIA,
cea mai ieftină sursă de economisire

70 de metri avansare, într-o 
, lună, pe direcție. Pot să 
spun că ortacii s-au obiș
nuit, foarte repede cu uti
lajul. deși am lucrat- pe 

, stratul 7, la o înclinare, de
30 de grade". DeCi o bună 
experiența, care trebuie 
"j" . mal
departe. Și așa va fi, pen
tru că, anul acesta, eșalo
nat, în subteranele Vulca
nului vor fi montate și puse 
în funcțiune șase comple
xe mecanizate de diverse 
tipuri. Utilajele sînt co
mandate constructorilor 
de mașini și, în așteptarea 
lor,- se lucrează Ia coiltUr

La ora actuală, mina 
Vulcan nu are nici un 
complex mecanizat în func
țiune. In pofida faptului 
că, prin tradiție, peste 60 
la sută din producția în
treprinderii se realizează 
în abataje cameră, aceasta 
nu înseamnă că nu se a- să fie valorificată pe 
cordă atenția cuvenită me
canizării. Această pirghie 
a ridicării producției a fost 
folosită și cu bune rezulta
te, cum o probează randa
mentele mari realizate a- 
nul trecut do brigada de 
frontaliști a lui Gheorghe 
Buhuțan. Iată de ce am 
consemnat, în primul rînd, 
opiniile iui în ce privește 
eficienta folosirii mecani
zării. „Am obținut produc
tivități de 12 tone pe post, 
cu virfuri de 17 tone, și

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 2-a)

Cînd problema este privită 
prin prisma responsabilității, 

rezultatele sînt pe măsură
In luna ianuarie. 

Bărbăteni a realizat 
pășire de plan de pește 
230 tone de cărbune. Desi
gur, nu este o cantitate 
prea mare. Mulți și-ar fi 
dorit încă un zero după 
acest număr. Au existat în
să o serie de greutăți care 
au împiedicat acest lucru. 
Ceea ce nu a bucurat pe 
unii — ne referim la co
misia energetică — este ur- 
mătoru1 aspect : cantitatea 
de cărbune extrasă s-a fă
cut, prin depășirea consu
mului specific cu 6 kWh/ 
tona de cărbune. La un 
Simplu calcul, aceasta în-

I.M. 
o de-

Desi-

seamnă o depășire de a- 
proape 12 000 kWh energie 
elect- '.că.

— intr-adevăr, trebuie 
să recunoaștem că în pri
ma lună a anului 
momente în care nu 
urmărit cu exigență,-; mâi 
.ales în orele de după-amia- 
ză, aplatizarea 
de vîrf, ne spune 
Ștefan Uszkay din cadrul 
serviciului mecano-energe-

au fost
s-a

sarcinii 
sing,.

Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

primăvara
de primăvara, s-au creat 
toate condițiile de amena
jare în ritm alert a acestei 
moderne arte de circula
ție din Vulcan. . •

Și la Lupeni, vineri, ca 
în fiecare din zilele . aces
tei săptămîni, au continuat 
lucrările de modernizare 

.- - „ a arterc-lor principale și
acțiunile de curățenie, spe- de amenajare a unor spa- 

.... ... _ „i ț._ larg interes cetățe
nesc, cum sînt zonele verzi, 

pentru autobuze

Aceste zile însorite —• 
care parcă ne spun că pri
măvară așteptată se află, 
dacă nu printre noi, măcar 
în imediata apropiere — 
stimulează inițiativele gos
podărești ale cetățenilor 
mobilizați de deputați, a- 
sociații de locatari si con
siliile populare. Odată cu

cifice acestui anotimp 
înnoirilor, Care au loc 
cartierele Văii Jiului, 
care zi determină tot 
mulți cetățeni să participe 
la înfrumusețarea zonelor 
apropiate locuinței. :

Acum este și timpul 
prielnic desfășurării unor ■ 
acțiuni pentru sistemati
zarea orașelor, Vineri, în 
Vulcan, am văzut o remar-

al 
în 

fie~ stațiile 
mai etc

Astăzi este o zi prielnică 
lucrărilor de înfrumuseța
re și gospodărire a locali
tăților municipiului. In 
spiritul responsabilității 
civice, deputății și asocia
țiile de locatari, elevii din 

, școlile Văii Jiului, ’ își con-
cabdă concentrare de oa- tinuă cu forțe sporite efor- 

„. „ , de a imprima cartiere-
or.așului, ‘ acolo lor, orașelor, un aspect plă- 

bulevardul cut, în armonie cu dezvol
tarea urbanistică a • Văii
Jiului.

meni și utilaje care acțio
nau. partea dinspre Pa- 
ro.șeni a
unde „va ieși“

. Victoriei. Lucrările; care 
fac parte din etapa a treia,

luna
prag

au început încă din 
februarie. Acum, în T. SPĂTARU
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Schimbul de mîine O GLORIOASĂ
I-am găsit într-o după- 

amiază, trecuse de ora 
Terminaseră „șutul" 
peste o oră, dar erau 
în haine de lucru, în 
cinta minei Livezeni. 
fi fost vreo 50. 
tineri. Și toți știau ce 
de făcut. Auzisem despre 
acțiunea lor utecistă de la 
unul dintre inițiatorii ei, 
Cristinel Mihăilescu, un 
tînăr modest, Un tăiat de 
pădejde, muncitor bun. rile realizate vor conduce 
Curtea minei forfotea. la economii nefinanțate

— De vreo două săptă- de peste 200 900 lei.
mini lucrăm, ne spune 
maistrul Vasile Trifoi, din 
cadrul secției mecano-e- 
«ergetice. A fost o acțiune 
pornită din rîndul lor. Prea 
ne „împiedicam" prin

15.
de 
tot 
in- 
Să 

toți
au

recuperat 261 armături și 
60 cuplaje hidraulice, ca 
să ne dăm seama că a fost 
de lucru... După „curăți
rea" platoului, echipa de ti
neri entuziaști a trecut la 
descongestionarea trapei 
din separației și a cotei 24 
din separație. In final, du
pă cum ne informează 
Pompilia Ioncelescu, secre
tar adjunct al organizației 
de partid din sector, lucră-

(Urmare din pag. 1)

Este greu să evidențiem 
pe cei mai harnici dintre 
acești 50 de tineri destoi
nici. Merită amintiți, în 
mod deosebit Ion Busuioc, 
Daniel Neacsu, Iosif Keller, 

curtea ipinei de fel și țpl Constantin Lupulescu, . lo
de „fierotanii". nel Anhștasescu, Teofil

Gherasim, Stelian Boboc, 
7 i Pascu. 

Și lista ar putea continua.
Cînd am părăsit curtea 

minei, după ora 16, IFRON- 
ul mai avea de lucru 
în incintă, iar acești tineri 

. inimoși uitaseră de timp. 
Dintr-o pornire lăuntrică, 
se simțeau parcă în schim
bul II. De fapt, se aflau în 
schimbul datoriei, în schim
bul care le asigură 
rea din mers a 
hărniciei, dovedind 
rită pe deplin să li 
nă „schimbul de mîine".

-8

1

Așa a demarat o acțiune Ci... ' ,
de muncă patriotică a tine- Joia Ispas, Ștefan 
rilor de la mina Livezeni. 
O acțiune în care s-au pres
tat peste 1000 ore muncă 
patriotică, în urma căreia 
incinta minei a căpătat un 
aspect mai plăcut. Platoul 
din incintă care aparține 
atelierului electromecanic 
va fi împrejmuit și „între
ținerea" lui va fi datoria 
exclusivă a uteciștilor.

Pe lingă efectul, să-i zi
cem estetic, al acțiunii, a- 
ceasta a fost și eficientă. 
Este de ajuns să amintim 
că au fost colectate, încăr
cate și expediate peste 40 
tone de fier vechi, că s-au
VIUIIUIlUUllIUIUIlUUMIUUlUHUIHMHiIlnuuHlHllHltn,

Pîrgliia creșterii praduejiei
(Urmai» din pag. I)

prelua- 
ștafetei 
că me
se spu-

Bujor MIRCESCU

întîj el a fost asamblat la 
suprafață și minerii din bri
gada care urma să-1 preia 
învățau, sub îndrumarea u- 
nor specialiști, mînuirea 
lui, simulînd diferite de
fecțiuni și deprinzînd mo
dul de remediere. Cîștigul 
a fost, am putea spune tri
plu ; în acest fel utilajul 
era. supus unor necesare 

____ probe de verificare, viitorii 
organizâto- frontaliști învățau cum să-1 

monteze și, mai ales, cum 
să-1 folosească.

....... _ *--------- In concluzie, anâl 1986,
mecanizate sa însemne, în judecind după programul 

' ......... care se derulează, va în
semna, la mina Vulcan, un 
an al folosirii pe scară lar
gă a mecanizării, pentru 
creșterea producției.

rarea panourilor, a viitoa
relor frontale. Programul 
acesta, am putea spune am
plu în comparație cu tre
cutul mai apropiat sau mai 
îndepărtat, înseamnă o con
sistentă miză pe mecani
zare.

O întrebare firească: dis
pune mina de toate condi
țiile, tehnice, c 
rice și de calificare a for
ței de muncă pentru ca in
troducerea complexelor

acest an, o substanțială, 
creștere a producției? Răs
punsurile trebuie' căutate 
Și în experiența de pînă 
acum, care, așa cum am vă
zut, a fost fructuoasă, și nu 
numai în cazul brigăzii 
Gheorghc Buhuțan. Apoi, 
s-a demonstrat deja, ate
lierul mecanic al minei 
este capabil, chiar si la 'ni
velul actualei dotări, să fa
că față problemelor pe ca
re le va ridica exploatarea 
utilajelor. De asemenea, 
echipa service a întreprin
derii s-a dovedit în măsură 
să răspundă solicitărilor 
din frontale, prin recon- 
diționarea unor piese și 
subansamble, prin contri
buția la montarea instala
țiilor în timp optim și de 
bună calitate. Există însă 
suficienți frontaliști pentru 
o plasare optimă a postu
rilor în viitoarele abataje 
dotate cu complexe.? Un 
nucleu este deja format, și 
va fi reluată buna expe
riență de pînă acum în a- 
ceastă privință. Despre ce 
este vorba : de fiecare da
tă cînd s-a introdus cîte 
un asemenea utilaj, mai

nare, care au culminat 
cu înfăptuirea glorioasei 
revoluții de eliberare so
cială și națională, anti
fascistă și antiimperia- 
listă, inaugurând noua e- 
ră — a construcției socia
liste —- în istoria patriei.

întreaga dezvoltare e- 
conornico-socială a patriei, 
după istoricul act de la 
23 August 1944, a de
monstrat politica realistă, 
științifică a partidului, 
capacitatea sa de a con
duce cu fermitate și clar
viziune poporul în gran
dioasa operă de făurire 
a noii societăți socialiste 
în România. Cu precăde
re după Congresul al 
IX-lea al partidului, care 
a inau, urat epoca cea 
mai fertil: în istoria ță
rii, epocă pe care cu mîn- 
drie patriotică o numim

„Epoca Nieolae Ceaușescu", 
în devenirea contempo
rană a țării noastre s-a 
deschis drumul istoric al 
multilateralității progre
sului socialist, al promo
vării unei viziuni înnoi
toare despre procesul re
voluționar, în condițiile 
specifice realităților ro
mânești. Cu o permanent 
revigorată capacitate de 
analiză și acțiune, parti
dul nostru, condus cu 
strălucire de tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, a des
lușit și definit 
time pentru 
României pe 
tele dezvoltării 
independente.’ 
a devenit astfel o 
modernă, liberă și inde
pendentă, cu înalt presti
giu în toate colțurile lu
mii, adînc ancorată în e- 
voluția progresului teh- 
nico-științific contempo-

căile op- 
înscrierea 
coordona- 
libere și 
România 

țară

ran, în care industria, a- tru industrial și urba- 
gricultura, știința, învă- . nistic, într-un modern și 
țămîntul, toate domeni
ile vieții social-economi- 
ce cunosc o dezvoltare 
fără precedent, în care 
se afirmă puternic de
mocrația socialistă, uma
nismul revoluționar, în 
care omul muncii, perso
nalitatea sa, se manifes
tă plenar.

Gloriosul jubileu al 
partidului reprezintă pen
tru toți oamenii muncii 
din Valea Jiului un pri
lej sărbătoresc de a a- 
duce un profund omagiu 
partidului, conducătoru
lui său tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, pentru 
permanentă față de 
bunătăți rea continuă 
condițiilor de muncă 
de viață ale minerilor, 
pentru transformarea ba
zinului nostru carboni
fer într-un puternic cen-

grija
îm-

a
Și

înfloritor colț al țării. Fii 
devotați ai patriei, 
profund încrezători în 
politica partidului, mine
rii Văii Jiului, toți oa- , 
menii muncii în frunte 
cu comuniștii sînt hotă- 
rîți să cinstească mărea
ța sărbătoare a întregului 
popor -— aniversarea a 65 
de ani de la crearea 
P.C.R. — prin intensifi
carea eforturilor pentru 
a înfăptui exemplar sar
cinile desprinse din ho
tărârile Congresului al 
XlII-lea de a munci cu 
elan revoluționar, cu răs- i 
pundere și pasiune pen
tru nou, pentru a spori 
producția de cărbune pe 
măsura cerințelor econo
miei naționale, pentru 
a-și spori contribuția la 
înflorirea continuă a pa
triei.

Etapa decisivă pe șantierul noii 
instalații de fire celulozice

(Urmare din pag. I) prinderii de antrepriză și 
montaje Teleconstrucția, 
IAMSAT, a reieșit că în 
condițiile asigurării echi
pamentelor, materialelor 
și utilajelor necesare mon
tajelor, primă capacitate 
de producție a firelor va 
putea fi pusă în funcțiune 
la termenul prevăzut. Des
pre ce este vorba ? Despre 
importante cantități de

comprimat și frig și Ia in
stalația de spălare — de- 
durizare a gazelor. se con
stată, de asemenea, întîr- 
zieri față de prevederile 
înscrise în grafic. „Și în 
anul 1985 am întocmit gra
fice de lucru cu construc
torii — ne spune ing. Mir
cea Draga, care răspunde 
din partea IFA de activi- laminate de plumb, alamă 
tatea de investiții, dar a- 
ceste grafice n-au fost res- re nu se poate pune 
pectate. Ca urmare, față de 
plan, în anul trecut am a- 
vut o restanță valorică de 
3,1 milioane lei la lucrările 
de construcții și montaje. 
Au fost întîrzieri în livra
rea pnor utilaje, dar și în 
ceea ce privește asigurarea 
frontului de lucru pentru 
montori In prezent depu
nem eforturi stăruitoare 
pentru lichidarea acestor 
lipsuri, pentru a crea con
diții de respectare a 
menului de punere 
funcțiune a instalației de 
fire celulozice".

Din discuțiile cu repre
zentanții constructorilor 
Antreprizei de instalații și 
montaje Craiova, ai Intre- pheare la fața locului

proiectantului general și a 
antreprenorului, general, să 
se acționeze energic pen
tru rezolvarea probleme
lor de care depinde inten
sificarea ritmului lucrări
lor de montaje. Noua ca
pacitate de producție a fi
relor celulozice de Ia Lu
peni, poate și trebuie șă 
fie pornită în probe tehno
logice în sarcină la 
menul planificat !

ter-

Schimb de 
experiență

La mina Petrila s-a des
fășurat ieri — și continuă 
astăzi ■— un schimb de ex
periență, la care participă 
cadre din activul de partid 
al întreprinderii miniere 
Motru. Propaganda audio
vizuală și» activitatea cabi
netelor de informare și do
cumentare, implicarea în 
realizarea sarcinilor de pro
ducție constituie tema a- 
cestui dialog între I.M. 
Motru și I.M. Petrila. (T.S.)

ter- 
in

și de-aluminiu fără de ca- 
în 

funcțiune noua capacitate 
de producție. .

Un fapt este evident. Asi
gurarea tuturor materialelor, 
utilajelor și echipamentelor 
necesare montajelor pe flu
xul noii instalații de fabri
care a firelor artificiale 
reprezintă în prezent o 
problemă prioritară pentru 
beneficiar. Următoarele 
trei luni constituie o etapă 
decisivă pentru punerea 
în funcțiune a noii insta
lații de fire celulozice. Prin 
urmare,' este necesar ca e- 
forturile unite ale construc
torilor și beneficiarului, 
printr-o mai puternică im-

Cînd problema este privita 
prin prisma responsabilității

(Urmare din pag. 1)

La atelierul electric al Uzinei de preparare Lupeni, echipa de bobinatori 
condusă de loan Bolonduț, obține rezultate bune. In imagine, bobinatoarele I- 
rina Lenghel și Rita Kolcsar. Foto : Al. TĂTAR

tic. Apoi, era nevoie de o 
mare cantitate de aer com
primat pe orizontul 650, 
pentru lucrările de inves
tiții ce se efectuau acolo. 
Din cauza unor racorduri 
necorespunzătoare, aerul 
comprimat pierdea din pre
siune pină la locul de 
muncă respectiv, J

Din relatarea interlocu
torului mai reținem că, 
mai ales în zilele geroase, 
era necesară încălzirea con
tinuă, cu aeroterme, a pu
țului de transport. Și, șe 
cunoaște, aceste instalații 
sînt mari consumatoare de 
energie. O altă situație este 
cea de la puțul 
de la orizonturile 
curățirea acestuia 
tuat cu ajutorul 
și — in aceste condiții — 
au fost necesare dese cu
plări și decuplări ale ma
șinii de extracție, a cărei 
putere este de 630 k\V.

Situația din februarie o 
cu totul diferită de cea 
din prima lună. Prin solu
ționarea unor probleme le
gate de bunul mers al 
producției, balanța ener
getică a întreprinderii a 
ajuns să înregistreze 75831 
kWh energie electrică eco
nomisită. Aceasta, în con
dițiile reducerii consumu
lui specific cu 0,1 kWh pe 
tona de cărbune .extras.

Prin ce mijloace ? Ni le 
relatează sing. Ioan Pop, 
președintele comisiei ener
getice I ::

auxiliar 
650—580 f 
s-ă efec- 

coliviei

— Prin remedierea de
fecțiunilor Ja rețeaua de. 
aer comprimat s-au îmbu
nătățit considerabil carac
teristicile acesteia, a crescut 
debitul de aer comprimat 
și a fost posibilă reduce
rea numărului de consuma
tori. Urmărim mai atent 
modul în care se aplic.” 
prevederile din program u. 
de măsuri întocmit de co
misia noastră. Arh luat. în 
acest sens, inițiativa ca pe 
fiecare schimb să fie pre
zent râte un cadru tehnic 
ingineresc pentru a lua 
măsuri în cazul mersului 
în gol al transportoarelor. 

’Amintesc că, 
noastră, avem 
construirea, în 
a cîte unui siloz 
pentru fiecare suitor, 
felul acesta, vom evita por
nirile dese ale fluxului 
central de benzi și — deci 
— și consumurile mari de 
energie electrică pe care 
le necesită aceste operații.

Cei peste 7000 kWh în
scriși la capitolul economii 
în primele zece zile din 
luna martie sînt un argu
ment că roadele inițiativei 
de buni gospodari nu întîr- 
zie. Sînt, totodată, un semn 
de bun augur în continua
rea acestei importante ac
țiuni de economisire a e- 
nergiei electrice pe care 
președintele comisiei o 
numea „sarcină -expresă 
nu numai a biroului ener
getic, ci a tuturor celor 
care muncesc la I.M. Băr- 
băteni".

la mina 
în vedere 
subteran, 

colector 
In

cest harnic colectiv 
mineri ! ■ .. >

de

I 
I 
I 
I 
I

MUNCA PATRIOTICA. 
Zilele trecute, peste 50 u- 
teciști de la mina Lupeni 
au organizat o importantă 
acțiune de muncă patrioti
că pentru curățirea și 'ame
najarea spațiilor verzi din 
incinta întreprinderii. Cum, 
primăvara se pare că a so- 

I sit, inițiativa este o
I dovadă a spiritului gospo- 
I dăresc ce caracterizează a-

INVITAȚIE. Filiala OJT 
Petroșani vă invită în pe
rioada 21 mai — 2 iunie 
a.c. într-o nouă excursie în obiecte și instalații de 
U.R.S.S. Traseul este Kiev 
— Odesa — Leningrad — 
Moscova, iar deplasarea se 
va face cu trenul.

bună

IN PERIOADA 15—22 
martie, la Vulcan, Casa 
pionierilor și șoimilor pa
triei organizează „Săptă- 
mîna educației materialist- 
științifice". Cu această o- 
cazie au loc expuneri, me
se rotunde, experiențe de 
laborator, dezbateri. In fi- începînd cu orele 17 și 20, 
nai, membrii trupei de tea- — ■ ■
tru vor interpreta sceneta Mare, secția estradă, pre- 
„Procesul adevărului", în zintă spectacolul 
care relevarea adevărului 
va fi- făcută de către tine- este semnată de Mihai Ma
rii spectatori. (Gh. O.) ximilian. (Al. H.)

UTIL. Recent, în orașul 
Lupeni a fost redeschisă o 
nouă unitate de . reparații 

uz 
casnic. Unitatea este situa
tă în strada Viitorului, în 
imediata vecinătate a cofe
tăriei. (A.T.)

din alte orașe ale munici- dus inedit — trusa de ma- 1 
piului — propunem celor sai pentru picioare, respec- I 
de > EGCL . '
și o redresare a
Căci deocamdată reclama-

ascen-
! mai

TEATRU. Mîine, la Casa 
de cultură din Petroșani,

Teatrul dramatic din Baia

„Hocus- 
pocus la revistă". Regia

LIFTURI... BUCLUCA
ȘE. Mai mulți cetățeni din 
blocul D4 — Lupeni ne se
sizează că de foarte mult 
timp ascensoarele din 
cest imobil sînt 
Cum situația a 
cant... generală, la blocurile 
turn din acest oraș — și

tide „circulă", iar t 
Soarele stau. Poate e 
bine invers. (T.A.)

situației. cate organele și părțile cor
pului, afecțiunile care pot 
fi ameliorate prin metoda 
vechilor chinezi a preso- 
puncturii. (I.D.)

a- 
defecte. 
devenit

PRESOPUNCTURA. Ma
gazinul de specialitate al 
complexului comercial „Pa
rângul" aparținînd de 1CRM 
Petroșani pune la dispozi
ția cumpărătorilor un’ pro

Rubrică realizată de 
Gh. rHIRVĂSĂ
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CRONICA RIMATĂElemente mitologice predacice
Moștenim de la strămo

șii autohtoni o splendidă ■ 
piesă — acel „Soare de an- 
dezit", bine 'păstrat și ușor 
de Văzut,-ridicat cîndva, în 
cadrul incintei sacre de la 
Grădiștea Muneelului. Poa
te că și alte vestigii de aici 
ori din alte părți ale țării 
ne transmit un mesaj sim
bolic, care nu a fost însă 
receptat. Vrerea noastră de 
,a pătrunde sensurile inci- 
frate ale spiritualității da
ce, conturează un act de 
cultură, cu atît mai impor
tant eu cît este vorba de 
strămoșii pe care zorile is
toriei i-au găsit aici. Socie
tatea dacică a moștenit di
rect și nemijlocit o seamă 
de elemente mitice for
mate în cadrul comunită
ții omenești încă din vre
muri imemoriale. Așa 
pildă peștera Gura Chin
diei ne conservă s—.—— 
bradului, un soare și o 
mină. Mai tîrziu, pe măsu
ră ce orizontul economic 
se îmbogățește, apare înfă
țișat unul din primele u- 
nelte ale agriculturii — bă
țul de semănat și chiar se
cera. Domesticirea ciine- 
lui a permis sporirea nu
mărului de animale vînate. 
In așezarea Buda care do
mină valea Bistriței a fost 
găsit un întreg depozit os
teologic format din picioa
re de bour tăiate. Acesta

- poate, fi pus în legătură cu 
vechile credințe . referitoa
re la vînatul eare se va lăsa

O adevărată „carieră" a 
făcut. însă, bradul. Nu se 
putea ca acest arbore mîn- 
dru, prezent în toate pă
durile înalte ale teritoriu
lui nostru, extrem de util 

■ și care întovărășește în
treaga viață a omului, să 
nu își găsească un loc 
bine conturat în simbolis
tica predacieă. De obicei 
este înfățișat în întregime, 
de1 multe ori foarte stilizat 
dar prezența simbolică a 
bradului poate fi descope-

ARHEOLOGIE 
- ISTORIE

riță și în ramura de brad 
de incizstă pe figurinele de la 

. ...... Hamangia ori ceramica Cu- 
simbdlul' cuteni. După cum afirmă 

Romulus Vulpănescu, 
tatea tracă, Bendis 
reprezentată purtînd 
mînă o rămurică de 
Cu timpul, arborele amintit 
și-a cîștigat o întîietate în 
reprezentările fitotbtemice. 
Prin înălțime a devenit 
legătură între 
cer (coloana 
și tot el (pînă 
azi), se așează 
lor trecuți de 
veșnicie...' In categoria mi
turilor și simbolurilor și-a 
găsit loc bourul, frumos 
înfățișat pe un scut de pa- 

__ ___ .............. radă autohton, descoperit 
prins, iar numărul anima- la Piatra Roșie. De altfel, 
lelor nu va scădea. Cera- bourul se află chiar pe în
miea pictată de la Cucuteni semnele heraldice ale Mol- 
promovează un 
inspirat de mediul 
biant — i 
bradul, dar și motive 
rești — soarele 
remarcat faptul 
istorie, planta 
sub numele de 
își avea un loc 
lit în fitototemul local.

zei- 
este 

în 
brad.

o 
pămînt și 
infinitului !) 
în ziua de 
la capul ce- 
tineri, în

se considerau coborîtori 
din neamul lupului. Intr-o 
vreme cînd tradiția era 
mult mai vie, acesta a 
reușit să intre chiar în ar
hitectura romană profesa
tă în Dacia. Trofeul de la 
Adam-Klissi, construcție ti
pic romană, conține sub 
cercul metopelor un brîu 
din blocuri reprezentînd 
frunze de acant în spirală; 
toate aceste volute se ter
mină prin capete de lup cu 
gura deschisă. Cu alte cu
vinte, impregnarea spiri
tuală a mediului dac cu 
motivul lupului, era atît 
de-puternică îneît a reușit 
să se- impună unor arhî- 
tecți și sculptori romani. 
Acest motiv, structurat în 
zorile istoriei, s-a păstrat 
de minune în lumea dacică 
apoi daco-romană și ro
mână. Toponimia noastră 
abundă în denumirea pri
vitoare la prezența lupu
lui Mitologia predacieă și 
apoi dacică a ținut cu deo
sebire la un alt animal —• 
șarpele. Metamorfoza a- 
cesiuia în balaur și ridica
rea la înălțimea simbolului 
statal, constituie un intere
sant subiect de studiu.

Dr. Viorel MORARU }

Terra

Cititorii

și nu mai

dar totuși

.hîrtii șivine, vine primăvara.,.! Foto :

se destăinuie

Meditații
pe un
cu ghiocei

simbolism
am-

în primul rind 
de

și luna. De 
că în pre- 
cunoscută 

mătrăgună, 
bine stabi-

dovei. Se știe că, printre 
alte prăzi de război, luate 
din Dacia, Traian a reținut 
sieși un corn de bour îm
brăcat în aur, care proba
bil, aparținuse monarhului 
dac I a alt animal aflat 
la mare cinste in simbolis
tica ptedacă, era lupul, 
Strabon ne spune că dacii

DISCO TOP S.R. (19)
MUZICĂ ROMANEASCĂ

1. Din apa ta Dan 
Crcimerman; 2. O altă zi 
— Compact; 3. -Spune-mi 
cine ești 7 — Semnal M ; 
4. Intr-un gînd, într-un 
glas — Expres; 5. Dans e- 
tern — Forte.

MUZICĂ STRĂINĂ
1. Attenzione (Go go 

radio) — Bernie Paul; 2. Lo- 
vin’is Easy — Scotch ; 3.
Brother Lovie — Modern 
Talking; 4. Say You, Say 
Me — Lionel Richie ; 5.
Reggae Street — Jimmy. 
Cliff.
' Semnalăm intrarea în to
pul românesc a celor două 
grupuri feminine. Expres 
și Forte, iar în cel străin, 
reapariția duetului Modern 
Talking.

Răspundem cititorilor ru-

bricii : Lucian Păunescu 
(Petrila) — Grupul Police 
are la activ 6 discuri L.P., 
primul a apărut în 1978, 
ultimul în 1985, intitulat 
„The Dream of The Blue 
Turtles", Formația olan
deză „Babe" a concertat în 
țara noastră în 1984. Este 
alcătuită din patru fete. 
Dorina Covteanu (Lupeni) 
— Viorel Repciuc de la 
grupul sibian Riff a cîntat 
în diferite grupuri orădene.

DISC-JOCKEY

CARAVANĂ

J Așa numesc speologii 
J clubului „Piatra Roșie", 
l aparținînd asociației spor- 
i tive.. „Hidromin", suita

G î n d u ri
Iedera vede în tulpina 

falnică a stejarului — nu
mai neputința de a se tîrî.

★
. Toamna, rîndunelele plea
că. Rămîn ciorile, copleși
te de răspundere.

★
Ahile ? Un călcîi 

știut să apere.
★

Abia aștept să mă 
zesc din somn. Să pot 
cu adevărat.

★
De ce nu scriu romane ? 

N-am cuvinte.
☆

Cumpăr numai cărți 
scumpe. Prețul mă obligă 
să le citesc.

Valeriu BUTULESCU

n-a

tre- 
visa

Ipotezele actuale privind 
originea Pămîntului sînt 
rezultatul înmănuncherii 
ideilor fundamentale ale 
unor teorii din trecut, cu 
rezultatele observațiilor, 

din ultimele decenii, asupra 
Micului Univers (Calea Lac
tee).

Din volumul imens de 
informații al astronomiei 
actuale, din punct de vede
re geologic, prezintă interes 
deosebit descoperirea în 
spațiul galactic a norilor 
cosmici, a urmelor de va
pori și materii de tip orga
nic (metan, acizi organici 
etc.), precum și identifica
rea unor stele cu strălucire 
variabilă datorită evoluției 
pulsatorii a materiei în U- 
nivers.

Noile cunoștințe, de na
tură fizică, pentru corpu
rile planetare, obținute as
tăzi în „era spațială" au 
permis să se întrevadă o 
unitate în ceea ce privesc 
fenomenele fizice și geo
logice care caracterizează 
cornponenții sistemului so
lar. In același timp, s-au 
elaborat noi. modele ipote
tice pentru explicarea ori- materiei nebuloase a con- 
ginii, formării și dezvoltă- stituit spațiul de formare a

rii sistemului solar și a ce
lorlalte forme de organiza
re a materiei cuprinse în 
spațiul său cosmic. In con
cepția modernă, modul ge
neral de formare a siste
mului nostru solar este Ur
mătorul ; .

Intr-un timp foarte în
depărtat (10—-15 miliarde 
de ani), în urma unei ex
plozii termo-nucleare a 
luat naștere o nebuloasă ce 
avea să devină galaxia 
noastră. Micul Univers, a 
început să se depărteze de 
alte posibile „acumulări 
de materie" și să se depla
seze spre zona din Univers, 
pe care o ocupă temporar 
în prezent. Datorită vite
zei de 600 km pe secundă, 
concentrarea de materie a 
avut un caracter 
gravitațional și 
Cîmpul • de 
tațională a 
micșorarea 
buloasei și 
bilității de 
corpuri mai mari separate 
de spații cu materie rare
fiată. Astfel, Until dintre 
nucleele de concentrare a sateliți.

dublu 
magnetic, 

atracție gravi- 
dus treptat la 
volumului ne-, 
la crearea posi- 
formare a unor

sistemului nostru solar.. De
oarece, astăzi se știe că ac
țiunea'compresiunii este 
și o sursă de energie calo
rică, oamenii de știință au 
ajuns la concluzia că pe 
măsură ce materia s-a con- i 
densat, masa centrală _ a 
acestei aglomerări a înce
put să-și ridice temperatu
ra și să se transforme trep
tat într-o stea care se a- 
prindea. I

Variația ciclică ,de stră- I 
lucire de ordinul anilor, i 
observată astăzi la unele 1 
protostele, a permis să se i 
creadă că și soarele ar fi I 
avut asemenea „sclipiri" i 
scurte înainte ca în masa I 
acestuia, procesele termo- i 
nucleare să șe instaleze ' 
sistem; tic.

înainte și după ce 
rele a devenit o stea, 
mișcarea sa de revoluție 
galactică a captat în sfera 
Iui de atracție gravitațio
nală corpuri solide sau 
fluide care au devenit pro- 
toplanete. Acestea la rîn
dul lor, au atras alte corpuri 
mai mici, care au devenit 

“ : (Va urma)
Conf. dr. ing.

Nicolae UNGUREANU

Adie-o boare, ca un dor 
curat, 

la colțuri ghioceii umplu 
seara 

cu albul unui vis imaculat... 
. e MARTIE si vine

PRIMAVARA.
S-a dus zăpada rece și 

bătrînă, 
luînd cu ea tot frigul de pe

case 
și-abia acum ieșiră la 

lumină 
acele gropi pe care 

lc-astupasc. 
S-a dus și gheața lucie, 

zăludă, 
ce mersul îl punea la clipe 

grele, 
s-a dus și ceața, cea de 

dimineață 
...marcajele, de tot, s-au 

dus și ele. 
Toți țurțurii la streșini se 

topiră 
cad în cap la 

fiecare, 
tot mai cad, 
(de ce-vă miră?) 
ambalaje pe 

.’ trotuare. 
Și au venit și razele de 

soare, 
reliefate pe un cer senin, 
și vor veni și păsări 

migratoare 
I ...numai autobuzele nu vin. 
’ Cn-ntregul ei alai de 
I floricele,

pe căi de vis, prin zările 
| senine,
, ea PRIMÂVARA, poposi

Ia noi 
păcate, nu și 

prin vitrine, 
cu ea un suflu 

nou, 
treaba, toată, ca 

pe roate, 
astfel că într-o zi toți 

croitorii 
paltoanele le-au terminat, 

pe toate. 
Și gestionarul parcă este 

altul, 
pe-afară, privirea, el și-o 

plimbă fest 
a uitat de iarnă, a uitat 

de toate, 
...a uitat săracul să mai dea 

și rest. 
Alt gestionar, după-un 

inventar, 
își zice-ntr-o doară, cam 

îngîndurat, 
„Primăvara este ca și un 

control 
...vine vine sigur dar 

inopinat".

...dar, din

Și a a dus

să meargă

Mircea ANDRAȘ

Luna aceasta de debut a primăverii, de regenerare a naturii,

se anunță bogată în activități pe tărîm speologic

de proiecții dia-son-color îndrăgite, păstrate și pro- 
pe care, le prezintă în ă- tejate împotriva poluării, 
ceste zile la cluburile 
orașele Văii Jiului, 
țiune demarată ieri, 
clubul sindicatelor 
Petrila, caravana de pro- 

popo- 
orele 

Lonea 
elevii

,---------- din
Partîcipînd la

CURS toa-
de

din 
Ac-

iecții dia-son-color 
sește astă seară, 
19,30, la clubul din 
și are ca invitați 
Liceului industrial 
localitate.
proiecțiile caravanei, în
scrise în programul ac
țiunilor cultural-educa
tive ale școlii, elevii, nu 
vor regreta. Prin interme
diul ifhaginilor dia-color 
vizionate, ei vor face cu
noștință cu frumusețile 
mirifice ale plaiurilor car
patine, respectiv ale mo
numentalelor „palate sub
terane" din adîncul peș
terilor, locuri ce trebuie

a degradării. Or, tocmai 
acest sentiment patriotic 
în esența lui, își propune 
caravana să cultive în 
rîndul tineretului.

După orașul Petrila, în 
următoarele ,zile, cara
vana de proiecții își va 
continua itinerariul în lo- 

municipiului, a- 
invitați speologi 

începători,

continua 
caii tățile 
vînd ca 
veterani sau î 
simpatizanți și colabora
tori.

Dincolo de
consemnate, acțiunea are 
și o. semnificație aniver- 

a- 
de 

clubul 
Roșie", 
a înce-

aspectele

sară : împlinirea în 
ceasta 
cînd

lună a 18 ani
ființează 

speologic „Piatra 
a cărui activitate 
put la Petrila.

In perioada 17—20 mar
ți®, la cabana Padina din 
masivul Bucegi, va avea 
loc nstruirea practică a 
ghizilor de profil speo- 
turișm. Cursul este orga
nizat pentru tineretul 
sportiv de către C.C. al 
U.T.C. și este coordonat 
de B.T.T. Programul de 
.pregătire se remarcă prin 

accentuată a 
laturile 

ale speologiei 
salvare-speo,

București. Date fiind 
_ te acestea, cursul 
ghizi speo-turism suscită 
interes în rîndurile speo
logilor din cadrul clubu
lui „Piatra Roșie”, trei 
dintre ei fiind de altfel 
desemnați pentru a par
ticipa la această utilă in
struire practică.

SALVA-SPEO ’86 ,

orientarea 
instruirii spre 
practice 
(fotografie, 
alpinism, topografie speo
logică), la un nivel înalt 
de competență. De reținut 
că lectorii cursului sînt 
cercetători cu experiență 
de la Institutul de Speo
logie „Emil Racoviță"

O altă acțiune înscrisă 
pe agenda spco este pro
gramată pentru perioa
da imediat următoare, 20 
—23 martie. Este vorba 
despre Conferința Salva- 
Speo, ediția a IlI-a. Intra
tă în tradiția mișcării 
speologice din țara noas
tră, acțiunea se va desfă
șura anul acesta în Mun
ții Pădurea Craiului, la 
Șuncuiuș, județul Bihor.

Conferință Salva-Speo 
are un program bogat : 
sesiune de comunicări, ra
poarte și demonstrații 
practice de tehnici de 
speologie alpină, tehnici 
aplicative de salvare pe 
verticale gală de filme 
tematice, va avea loc o 
masă rotundă avînd ca 
temă viitorul organiză
rii serviciului de salva- 
speo în țara noastră, pro
filaxia accidentului și in
cidentului în speologie, 
calitatea și funcționalita
tea echipamentului -pen
tru explorare. Este pre
văzută, de asemenea, o 
vizită a participănților în 
peștera „Vîntuîui" (33 000 
m dezvoltare), cunoscu
tă ca cea mai lungă re
țea subterană din țara 
noastră. Și la această ten
tantă acțiune clubul de 
speologie „Piatra Roșie" 
va avea 4 participanți re
prezentînd asociația spor
tivă „Hidromin", Valea 
Jiului cu bogatul său pa
trimoniu carstic.

Romulus VENȚEL



DUMINICA, 16 MARTIE 1986

FILME

memento
Din |ările socialiste

U.R.S.S.
————r—•

Pezvolțarea producției de autoturisme 
și autobuze

Lucrările Consiliului pentru 
Comerț și Dezvoltare al 

T. A. D.
16 MARTIE K

U. N. C
MOSCOVA 15 (Agerpres)'. și 100 do tone cu motoare 

Tn U.R.S.S. a fost adoptată de 630 CP destinate trans- 
hotărîrea de a se mări de 
cinci ori producția de au
toturisme și autobuze în de foraj, 
variante nordice. Majori- De asemenea 
1 ' " ______ ... . ’ ’
Vor lucra în Siberia 
vest, relatează agenția 
TASS.

Printre noile mașini se 
numără, în primul rînd, 
autotrenurile MAZ de 65

portului de subansambluri 
ale sondelor și instalațiilor

variante nordice. Majori- De asemenea, în 
tatea dintre aceste mașini va începe producția 

de mașini de teren cu 
cu capacitatea de transport 
de 8 tone. Ele sînt destina
te transportului de oambni 
și mărfuri în condițiile lip
sei totale de drumuri.

Ural 
unor 

șenile

Cuplarea navei cosmice „Soiuz T-15“
MOSCOVA 15 (Agerpres). 

Sîmbătă, nava cosmică so
vietică „Soiuz T-15" s-a 
cuplat cu stația științifică 
orbitală „M1R“, relatează 
agenția TASS. Cosmonau-

GENEVA 15 (Agerpres). 
La Geneva au continuat lu
crările Consiliului pentru 
Comerț și Dezvoltare al • 
UNCTAD. In acest cadru, 
reprezentanții a numeroa
se state participante, între 
care și România, au rele
vat necesitatea stringentă 
a eliminării practicilor dis
criminatorii și a realizării 
unor schimburi echitabile ■ 
între țările industrializate 
și cele în curs de dezvol
tare. : <

Luînd cuvînlul în cadrul 
dezbaterilor din plenară, 
reprezentantul României a 
evidențiat strînsa legătură

dintre problemele comer
țului, finanțării și dezvol
tării, necesitatea de a se 
găsi o soluție coordonată 
acestor probleme prin re
lansarea negocierilor eco
nomice multilaterale aflate 
în impas de mai mulți ani.

Intrucît problema cea 
mai grea care confruntă ță
rile în curs de dezvoltare 
este cea a datoriei externe, 
vorbitorul a prezentat în 
detaliu propunerile țării 
noastre privind necesita
tei unei soluții globale și 
componentele de bază ale 
acesteia.

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Rîdeți ' ca-n 
viață ; Unirea : Cursă

: Prie-infernală; Parîngul: 
teni fără grai.

PETRILA : Lupii 
rilor.

LONEA: Bătălie 
tru Roma, I-II.

VULCAN — Luceafărul: 
Destine romantice. -

LUPENI — Cultural : 
Comoara din Lacul 
Argint.

URICANI: Piciu,

17 MARTIE

mă-

pen-

de

No-
electro-

Evoluția 
evenimentelor
din. Ecuador
QUITO 15 (Agerpres). 

.Trupe de infanterie ale ar
matei ecuadoriene, spri
jinite de tancuri, au atacat 
baza aeriană „Mariscal Su
cre", din Quito, unde se a-, 
flau forțele rebele conduse 
de generalul Frank Vargas 
Pazzos, preluînd controlul 
asupra ei după aproape o 
oră de lupte intense — in
formează agențiile inter
naționale de presă. In 
cursul asaltului s-au înre
gistrat victime. Au fost a- 
restați peste 200 de 
rebeli, precum și 
Autorul rebeliunii 
în rîndul forțelor 
generalul Vargas 
a fost făcut prizonier, ur
mînd să compară în fața 
Curții Marțiale.

Lideri politici și repre
zentanți ai opiniei publice 
ecuadoriene s-au pronun
țat pentru menținerea or
dinii constituționale.

ții Leonid Kizim și Vladi
mir Soloviov au trecut de 
Ia bordul navei îți compar
timentul stației „MIR",

Agenția precizează că 
programul echipajului pre
vede punerea în funcțiune 
a unor sisteme ale stației 
orbitale și testarea' com, □- 
nentelor ei, a sistemelor de 
bord, verificarea și acorda
rea instrumentelor și agre
gatelor. Aceste lucrări se 
vor executa pentru pregă
tirea stației ca bloc princi
pal pentru crearea în vi
itor a unui complex perma
nent pilotat, avînd modu- 

' Iuti specializate cu diferite 
destinații.

Reluarea dialogului dintre partidele 
comunist și socialist din Portugalia

LISABONA 15 (Agerpres). 
La Lisabona au avut loc 
convorbiri între delegații 
oficiale ale partidelor co
munist și socialist din Por
tugalia, informează agenția 
France Presse.

Intr-o declarație făcută 
după întrevederi, reprezen
tantul P.C. Portughez a 
arătat că reluarea dialogu
lui între cele două partide, 
întrerupt în 1979 — deschi
de „o nouă fază în viața

politică a Portugaliei după 
alegerea ca președinte a 
liderului socialist Mario 
Soaies". El a adăugat că 
majoritatea de stingă, care 
a permis alegerea lui Ma
rio Soares, a creat o stare 
de spiri t favorabilă reluării - 
dialogului între socialiști 
și comuniști și aceasta „în 
pofida divergențelor care 
există între c<?le două parti
dei

PETROȘANI — 7 
iembrie: Clinele 
nic; Unirea : Secretul A- 
polIonici; Parîngul: 
los contra paloș.

PETRILA : Lupii 
rilor.

LONEA: Așa bunic, așa 
nepot.

VULCAN — Luceafărul: 
Cu cerul sub picioare.
‘ LUPENI — Cultural : 
Burlacul căsătorit.

URICANI: Semion Dej- 
nev.

TV,
16 MARTIE

Pa-

mă-

12,40 Din cununa cinte- 
- cului românesc — 

muzică populară, 
(color).

13,00 Albuțn duminical, 
(parțial color).

— Dulce zvon de pri
măvară... cu corul 
„Madrigal".

— Secvențe din comedii 
cinematografice.

— Teatru scurt.
— Cotidianul în 600 dc 

secunde.
— Trei șlagăre, trei in- 

terpreți... în concert.
— Tclesport.
— Lumea minunată a 

filmului. .>
—• Secvența telespecta

torului.
Contemporanii, noș
tri s
Privind cu îndrăz
neală viitorul — re
portaj (color). 
Telejurnal.
Țara mea-azi. 
Cîn tarea României, 
(color).
Film artistic. 
Bagheta speranței. 
Telejurnal.

17 MARTIE

14,45

19,00
19,20
19,40

20,20

20,00
20,20

20,35

20,55

11,30
11,35

Telex.
Lumea copiilor
Telefilmoteca 
ghiozdan (color).
Dincolo de Atlantida.
Episodul 1.

21,50

Telejurnal; 
Orizont 
ințific. 
(color). 
Tezaur 
(color). 
Roman 
Marea i 
Balzac, 
(color). 
Telejurnal.

tehnico-ști-

folcloric.

foileton i 
iubire a Iui

de

MEMENTO

militari 
civili, 

militare 
aeriene, 
Pazzos,

După încheierea lucrări
lor de extindere și moder
nizare, Biblioteca britani
că va deveni în anul 2009 
una dintre cele mai mari 
și confortabile’ instituții 
de acest fel din lume, .sus
țin specialiștii britanici. Po
trivit agenției Associated 
Press, în depozitele biblio
tecii va exista un fond de 
25 milioane de cărți, iar 
lungimea rafturilor ei va 
depăși 290 km.

Peter Ustinov, împreună 
cu un grup de cineaști ir
landezi, a realizat Un film 
documentar consacrat me
moriei fostului prim-mi-

Carnet 
cult ural

nistru al Indiei, Indira 
Gandhi, relatează agenția 
TASS. Filmul cuprinde și 
imagini din ultima călăto
rie a Indirei Gandhi în 
statul Orissa și ale cuvîntâ- 
rii rostite de ea la un mi
ting de masă în ajunul a- 
sasinării. Atentatul a fost 
comis la 31 octombrie 1984, 
în momentul cînd . Indira 
Gandhi se îndrepta spre 
grupul de cineaști condus 
de Peter Ustinov,

. ■ ■ . :'V : .

Scriitorului spaniol Vi
cente Soto i-a fost atribuit, 
zilele acestea, un important 
premiu literar — Premiul 
„Piaza y Janes" — pentru 
romanul Său „Una cancion 
para un loco" (Cîntec pen-. 
tru un nebun). Juriul, for
mat din .personalități ilustre 
ale literelor hispanice — 
scriitori și critici literari 
din Spania și S.U.A. — a 
avut de optat pentru una 
din cele 238 de lucrări în 
proză, din care 62 aparți
neau unor scriitori 
lonezi, 56 — unor 
madrileni și restul —■ altor 
creatori din Spania.

U. M. T. C. F. URICANI
ÎNCADREAZĂ

- șoferi, categoriile C, D, E. 
încadrarea se face conform Legiii 1

12/1971 și Legii 57/1974.
Informații, telefon 180 Uricani

barce- 
autori Mica publicitate

SPORT ® SPORT ® SPORT SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT

Avancronică fotbalistică Telex Telex

Cu ocazia ieșirii la 
pensie a colegei noastre 
Oprea .Maria, colectivul de 
muncă de la Preparația 
Cofoești îi dorește . ani 
mulți, fericiți și sănătate. 
(6147)
, PIERDUT diplomă elec
trician : .pe numele 
Emilia, eliberată de

Astăzi, startul returului!
Astăzi, a doua tradițio

nală premieră fotbalistică 
a primăverii, se, dă startul 
în divizia secundă, 594 de 
jucători se aliniază la pri
mul fluier al arbitrilor, la 
ora 11. In seria a III-a, Jiul 
Petroșani reia campania 
pentru promovare cu a- 
vantajul de trei puncte, dar 
urmăritoarele sale n-au 
renunțat la luptă. Dimpo
trivă și-au întărit efective
le, mizînd și pe confruntă
rile cu liderul pe terenurile 
proprii. Formația antrena
tă de Gigi Mulțescu și Go- 
gu Tonca s-a pregătit cu 
multă seriozitate, prezen- 
țîndu-se cu întreg lotul va
lid, noutatea de marcă a 
acestui sezon numindu-se 
penetrantul atacant Viorel 
Adrian Vancea, care a pri
mit, în sfîrșit, transferul 
de la Olimpia Satu Mare. 
In disputa de astăzi, Jiul 
întâlnește o formație ma
tură, ambițioasă, U.T. Aracj 
(în tur 0—1), cu jucători 
dâliți în prima divizie

țele gazdelor, iată de ce in
teresează în mod deosebit 
forma titularului nr. 12 — 
tribuna, pentru a se păstra 
marja, de siguranță față de 
Gloria Bistrița și F.C. Ma
ramureș. Din, celălalt pol 
al clasamentului, Minerul 
Lupeni se deplasează la 
Olimpia Satu Mare, unde 
are o misiune dificilă, dar 
a preda „lanterna roșie" 
înseamnă, în primul rînd, 
a cîștiga puncte în depla
sare.-

In seria a IlI-a a eșalo
nului secund mai sînt pro
gramate următoarele întîl- 
niri : Gloria Bistrița — fi
nirea Alba Iulia, F.C. Ma
ramureș — Aurul Brad, 
Mureșui Deva — CIL Si- 
ghet, Armătura Zalău — 
Metalul Bocșa, 
Cavnic — CRR Timișoara, 
CSM Reșița — înfrățirea 
Oradea și Strungul Arad — 
Mecanica Orăștie.

Așadar, iubitorii 
lului din Vale, să 
in corpore, în tribunele sta- 

(Cura, Lovas, Manea. Bog- dionului Jiul, urează start 
dan etc), care au la cîrmă lansat liderului și ascensiu- 
pe veteranul Coco Dumi- ne rapidă Minerului Lupeni. 
trescu. Lupta deschisă tre
buie să angajeze toate for-

Minerul

fotba-
sperăm

Ion VULPE

scrie de 19 astfel dc crosuri, 
ce vor avea o frecvență lu
nară, la'sfîrșitul anului 
urmînd să se alcătuiască Un 

. clasament general al celor 
mai buni competitori, ț - A 

☆
In sala „Floreasca" din. 

Capitală se dispută astăzi, 
începînd de la ora 9,00. do
uă derbyuri ale campiona
telor republicane de bas
chet. In deschidere,1 în ca
drul competiției feminine 
se îritîlnesc formațiile Voin
ța București și Universita
tea CIuj-Napoca, iar de la 
ora 11,00 are loc meciul 
masculin dintre echipele 
bucureștene Steaua și Di- 

' namo. Luni, în aceeași sala 
se desfășoară alte două 
partide între aceste forma-, 
ții, după următorul pro
gram: ora 15,00 : Voința 
București — Universitatea 
Cluj-Napoca; ora 17,00: 
Steaua — Dinamo.

☆
PARIS 15 (Agerpres). Fi

nala „Cupei campionilor 
europeni" la baschet mas
culin se va disputa la 3 

_  aprilie, la Budapesta, între 
Competiția de astăzi, des- echipa iugoslavă Cibona Za- 
chisă tuturor_________ ___ '
de vîrstă, face parte dintr-o

BRAȘOV 15 (Agerpres). 
Sîmbătă la Brașov, într-un 
meci contând pentru etapă 
a 20-a â campionatului di
viziei A de fotbal, FCM 
Brașov a întrecut cu scorul 
de 1—0 formația Universi
tatea Clu.i-Napoca. . -
" . " ■ & :

VIENA 15 '< (Agerpres). 
In cadrul Campiona
tului mondial de hochei pe 
gheață pentru tineret (gru
pa B), competiție ce se 
desfășoară în Austria, for
mația României a întrecut - 
cu scorul de 7—5 (0—2, 3— 
1, 4—2), reprezentativa Ja
poniei. prin golurile înscri
se de Barata (3), Csata (2) 
și Andraș (2). Pentru echi
pa niponă au marcat Taka
hashi (2), Natsubara, Sugi- 
saba și Itsumi.

☆ '
Aleile „Parcului Tine

retului" din Capitală găz
duiesc. astăzi, de la ora. 
10,00, un cros de masă, în
scris în cadrul acțiunii „A- 
leargă pentru sănătatea ta", 
acțiune desfășurată' sub ge
nericul competiției spor
tive naționale „Daciada".

categoriilor greb și formația sovietică 
Jalghiris Kaunas.

/' 
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Stoica
I.M.

ANUNȚURI DE FAMILIE

Livezeni în anul 1981. O 
declar nulă. (6142)

PIERDUT legitimație, de 
serviciu pe numele Popa 
Milică. eliberată de I.M. 
Dîlja O declar nulă. (6141)

PIERDUT legitimație de 
bibliotecă (periodice) • nr. 
5409, eliberată de Institu
tul. de'Mine Petroșani. O 
declar nulă. (61111

Soția Florica, fiul Ovidiu și rudele anunță cu 
adîncă durere încetarea din viață a scumpului lor 
sot, tată, cumnat, ginere

ILIEȘ ION
Inmormîntarea are loc azi, ora 14, din strada 

Imp. Traian, nr. 15, Petroșani. (6144)

Familia Pavelonesc Constantin și Ileana sînt 
alături de familia Ilieș și iau parte la durerea pri
cinuită de pierderea scumpului lor naș

ILIEȘ ION
Chipul lui blind și bun nu-1 vom uita niciodată. 

(6145) ' V; A

i

Colegii de serviciu din cadrul ICSA și AP Pe
troșani sînt alături de familia greu încercată prin 
decesul celui care a fost un bun coleg și prieten 

ILIEȘ : ION
(55 ani)

Ii vom păstra veșnic amintirea și transmitem 
sincere condoleanțe familiei îndoliate. (6143)

Colectivul Laboratorului de preparate reci a- 
iiuiiță cu nemărginită durere încetarea din viață a 
scumpului lor coleg

ILIEȘ ION
Chipul lui drag va rămîne veșnic în amintirea 

noastră. (6146)

Reaocțio și aoministroțio ; Petroșani, str. Nicolae Sălcescu, nț. 2. ieietoane.» diîMȘÎ I
tecretariat, 41663, <2464. secții- ' "I
liparul : Fipografio Petroșani, str. Nicoloe Bălcescu, nr. 2. telefon 41365.


