
PROLETARI BIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA 1

Jeagul ROȘĂ!

ANUL XXXVII, NR. 8869

Șl AL CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

VINERI, 13 MARTIE 1981 4 Daqlnl — 30 ban!

PLENARA COMITETULUI 
^MUNICIPAL DE PARTID
r

Ieri, s-au desfășurat lucrările plenarei 
Comitetului municipal de partid. Au 
participat membrii comitetului munici
pal de partid, membrii comisiei de revi- 
zăe, activul de partid din domeniul or
ganizatoric, din construcții și comparti
mentele de investiții din cadrul C.M.V.J. 
și I.G.C.L., aparatul comitetului muni
cipal de partid, sindicat și U.T.C., se
cretarii comitetelor de partid și secreta
rii adjuneți cu probleme organizatorice, 
alte, cadre din domeniul activității po-, 
litiee și economice.

Da lucrările plenarei a luaț parte to
varășul Petre Lungii,■ secretar al Comi
tetului județean Hunedoara al P.C.R.

In cadrul primului punct al ordinii 
de zi adoptate de plenară, a 
fost supus dezbaterii „Rapor
tul privind modul în care s-a des
fășurat și încheiat în organizațiile de 
partid din Valea Jiului acțiunea de pre
schimbare a documentelor de partid. Efi
ciența acțiunii și măsurile ce se impun 
pentru întărirea spiritului de ordine și 
disciplină, a gîndirii militant-revoluțio- 
nare în întreaga activitate de partid". 
Pe marginea raportului, într-o atmosfe-1 ( 
ră de înaltă principialitate și responsa
bilitate comunistă, de puternică mani-

“A
festare a spiritului critic și autocritic, 
s-au purtat rodnice discuții. Luînd cu- 
vîntul, au venit cu numeroase propuneri 
vizînd perfecționarea stilului și metode
lor folosite de organele și organizațiile 
de partid în desfășurarea activității po- 
lîtico-organizatorice și de educație co
munistă, tovarășii Gheorghe Săcăluș, 
Petru Șoșoi. Cornel Bololoi, Horia To
ma, Ionel Crăescu, loan Predoi, Dumi
tru Simionescu, Miron Rebedea, Ionel, 
Cazan, Constanța Stan și Francisc lacob.

în continuare, Ia următoarele puncte 
ale ordinii de zi, plenara a ascultat in
formarea „privind modul de realizare a 
obiectivelor de investiții industriale și 
social-culturale în primele două luni din 
acest an și măsurile ce se impun pen
tru perioada următoare'’, precum și in
formarea „privind activitatea desfășurată 
de biroul Comitetului 
partid de la 
în prezent".

Plenara a 
anul 1981 al 
partid.

In încheierea lucrărilor plenarei a luat 
cuvintul tovarășul Petre Lungii.

municipal de
plenara precedentă și pînă

aprobat angajamentul pe 
organizației municipale de

y

Utecisful Alexandrul 
Vass, de la S.S.H. Vul
can, un muncitor apre
ciat de colectivul în ca
re muncește. (Gh. O.) I

Simpoiion pe tema

1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La preparați a Coroești, a 
ioc ieri un-sim- 
organizat de

j-aVu't 
pozion
Consiliul municipal al sin- 
dk-ilelor și 'conducerea 
C.M.V.J., dedicat îmbunătă
țirii calității cărbunelui brut 
și influență acesteia asu
pra realizării indicatorilor 
de valorificare a cărbune
lui special pentru cocs.

- Au participat mineri 
• șefi de brigadă, maiștri
minieri, responsabilii cil 
calitatea, cadre tehnico-in- 
ginerești și președinți ai co
mitetelor 'sindicatelor de la 
întreprinderile: miniere din

- centrul și. .vestul bazinului,
- ai ; preparațiilor Coroești, 
; Lupeni, și l.P.C.V.J. Au
participat,- de asemenea, 
reprezentanți ai consiliilor

județean-și municipal ale 
sindicatelor, ai conducerii 
C.M.V.J. și M.M.P.G. și 
cercetători de la I.C.P.M.C.

După o vizită de lucru 
îiî preparație, participan- 
ții au audiat referatele 
prezentate din partea în
treprinderilor miniere Băr- 

bătenj, Uricani și preparației 
Coroești, după care au ur
mat dezbateri pe marginea 
materialelor prezentate. 
Dezbaterile au evidențiat 
acțiunile desfășurate pînă 
in prezent pentru îmbună
tățirea calității cărbunelui 
și măsurile ce se impun 
pentru viitor in vederea re
alizării indicatorului de 
calitate ,în scopul valorifi
cării superioare a cărbu
nelui

Noi orizonturi
Una dintre brigăzile cu 

rezultate bune de la sec
torul XI investiții de la 
I.M. Petrila este și cea 
condusă de Ilie Graure. 
In prezent această for
mație de lucru betonează 
rampa puțului cu schip 
de la noul orizont mi
nus 50. Calitatea lucră-

din întrecere
Creșterea productivității — „cheia" plusului 

abatajelor
In această lună, la zi, 

colectivul minei Livezeni, 
și-a îndeplinit prevederi
le de plan în proporție de, 
104,9 Ia sută, cele mai 
bune realizări înregistrîn- 
du-le minerii sectorului I, 
care au acumulat un plus 
de 1677 tone de cărbune, 
și ai sectorului II, cu un 
plus de 807 tone.

Aceste realizări au fost 
obținute pe seama depă- 

............    ’ ’ mun- 
ales 
ni- 

pro- 
pla- 

i fost 
căr-

șirii productivității j 
cii planificate, mai 
în abataje. Astfel, la 
velui întreprinderii, 
duetivitatea muncii 
nificată în. abataje a 
depășită cu 1229 kg 
bune pe post, în abatajele 
sectorului I cu 2786 kg pe 
post, iar la sectorul II eu 
865 kg pe post.

Productivitățile mari 
înregistrate în abataje au

condus în mod firesc la 
depășirea substanțială a 
productivităților planifi
cate Ia nivelul întregii ac
tivități economice: cu 230 
kg pe post pe mină, 1085 
kg pe post la sectorul I 
și 1245 kg pe post la sec
torul II. ,

Realizările prezentate 
sînt rodul efortului în
tregului colectiv, materi
alizat în aprovizionarea 
ritmică a locurilor de mun
că, al întăririi ordinii și 
disciplinei, al îmbunătățirii 
organizării muncii în ge
neral și, la fronturile de 
lucru direct productive, în 
mod deosebit.

I.M. VULCAN

3000 tone 
extrase suplimentar
Prin plusul obținut în 

prima zi a celei dc-a H-a 
decade a luniț martie — 
333 tone de cărbune, cel 
mai mare plus realizat în 
ziua amintită pe bazin, — 
minerii de la Vulcan au 
totalizat în această lună 
3 000 tone de cărbune ex
trase suplimentar — de 
asemenea, cea mau mare 
depășire a sarcinilor de 
plan dintre unitățile mi
niere din Valea Jiului.

De la începutul anului, 
minerti Vulcanului au re
alizat peste prevederile de 
plan mai mult de 11000 
tone de cărbune. ,

Direcția principală de acțiune

in deschidere
rilor executate de briga
dă dovedește in fiecare 
lună experiența și com
petența acestor 
destoinici. In 
brigadierul Ilie Graure, 
alături de ortacul său 
Gheorghe Diaconu.

mineri 
imagine.

Foto : Șt. NEMECSEK

Creșterea producției
ice

Aplicarea consecventă a noului mecanism eco- 
nomico-financiar solicită din partea colectivelor de 
muncă o activitate economică judicioasă care șă răs
pundă comandamentelor majore ale cincinalului ca
lității și eficienței economice. In această direcție am 
solicitat factorii de răspundere de La mina Aninoa- 
sa de a ne edifica asupra măsurilor întreprinse în 
vederea rentabilizării activității economico-finanei- 
are.

u i.——

tuci și piesele de schimb. 
Este tocmai efectul meca
nizării în cazul creșterii 
amortizărilor, iar referi
tor la depășirile înregis
trate la retribuții pe tona 
de cărbune trebuie avut

„Sigur, noi,, în adunarea 
oamenilor muncii ne-ani
angajat în acest an să re
alizăm o activitate 
nomico-financiară 
ficientă, sublinia 
bilul șef Mircea 
L'ăr, rezultatele

Ieri, in aula Institutu
lui de mine din Petroșani 
a avut loc Un Simpozion 
pe tema „PROTECȚIA 
MUNCII, ’ I ”
DE STAT", organizat de 
Asociația județeană a 
juriștilor. Au reținut a- 
tenția îndeosebi comu
nicările pe tema : „Sarci
nile ce revin organelor 
Ministerului de interne, 
procuraturii și justiției 
din documentele Con? 
greșului al XlI-lea al 
P.C.R. în asigurarea res
pectării normelor de pro
tecție a muncii, pentru 
întărirea ordinii și dis
ciplinei în unitățile mi
niere" ; „Forme, metode 
și mijloace de prevenire 
a accidentelor de muncă 
în sectorul minier" ; „As
pecte științifice privind 
cercetarea la fața locului 
în accidentele de mun-

Protecția muncii în dezbaterea 
Asociației județene a juriștilor

că din sectorul minier";
„Raportul de cauzalitate 
in cazul infracțiunii de 
protecția muncii" ; „Con- 

PROBLEMÂ siderații critice privind 
raportul de cauzalitate în 

■accidentele de muncă 
din sectorul minier-!; 
„Aspecte din practica de 
urmărire penală și de 
judecată din județul Hu
nedoara cu privire la 
tragerea la răspundere 
penală".

La dezbateri, pe mar
ginea comunicărilor pre
zentate au participat ju
riști din cadrul Procu
raturii generale. Insti
tutului de cercetări 
ridice București, de 
organele de justiție 
județul Hunedoara și 
te județe cu profil mi
nier, precum și juriști 
din unitățile economice 
din Valea Jiului.

ju- 
la 

din 
al-

eco- 
mai e- 
conta- 
Bădiță.

_ primei în vedere că mina noastră 
luni nu confirmă. Am ac
ționat pentru reducerea 
cheltuielilor materiale. Ca 
urmare a introducerii fi- 
șei-limită la consumurile 
specifice la sectoarele . de 
producție, am obținut e- 
conomij la' lemn, armături, 
țevi, cabluri, exploziv și 
altele in valoare de

- lei/tonă. In schimb, 
registrant depășiri de 
proximătiv 30 lei/tona dp 
cărbune la retribuții și 
12; lei pe tonă la amorti
zarea mijloacelor . fixe. 
Se observă o deplasare a 
cheltuielilor de la materi
ale spre amortizare . și re
tribuții. iar de la mate
rialul lemnos către armă-
tribuții. iar de la

42 
in- 
a-

nu. are suficiență fofță de 
muncă, fapt pentru care 
am fost nevoiți să efec
tuăm un volum mare de 
lucru prin acord global, 
plătind u- li -se muncitori
lor retribuțiile aferente lu
crărilor executate. Acți
onăm în prezerit ' tocmai 
pentru * a reduce ■ aceste 
cheltuieli. De exemplu 
prin acțiunea de- recupe
rare. recondiționare reu
șim șă valorificăm mai e- 
ficient armăturile meta
lice și piesele de schimb 
de diferite tîpo-dimensiuni".

Teodor AR VIVIE

(Cozztimiare în pag. a 2-a)

I
I

Relevant în viața cul
turală care s-a plămădit 
în Valea Jiului este un 
element cu inconfunda- 
bilă rezonanță: perma
nenta legătură cu căr
bunele, cu mineritul. In 
actuala ediție a Festiva-. 
lului național „Cintârea 
R»mâniei“ și in întâm
pinarea aniversării a șa
se decenii de la făurirea 
Partidului Comunist Ro
mân, relația dintre căr-

Cărbune și cultură
bune și cultură reprezin
tă suportul unei activități 
de creație la care parti
cipă mii de artiști ama
tori, ctiprir/.și intr-o lar
gă paletă de genuri pre
zente mai întâi- în mijlo
cul minerilor, în sălile 
de apel. Semnificativ 
pentru însuși conținutul 
educației și culturii mi
nerești este faptul că mi
nerii își exprimă, prin 
versuri proprii, prin dan
suri și cîntece, înclinați-

ile, au devenit modela
tori ai propriilor conști
ințe. Intre cărbune și 
cultura s-a format o le
gătură firească din care 
se desprinde util noua 
calitate a minerului, slă- 
pîn pe tehnică și tehno
logii moderne, dar și ca
litatea vieții educative.

La Lupeni, Petrila sau 
Uricani, în oricare în
treprindere minieră, a-’ 
flăm în fiecare zi despre 
manifestări de mare di-

versitate (expoziții, pre
zentări de filme, progra
me artistice, acțiuni de 
creație științifică și teh
nică etc.) susținute de 
mineri și pentru mineri. 
Ceea ce ilustrează, cu 
forța de convingere' a 
faptului concret, sensuri
le umane ale marii ma
nifestări. a muncii : jt 
creației, Festivalul națio
nal „Cîntarea României“r, 
care stimulează gindirea 
și talentul minerilor Văii 
Jiului.

T. ■. SFÂTARV c
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INSTRUIRE

multilateral 
Concepția 

secretarului 
partidului.

în 
reie- 
pri- 
do-

DISCUȚIILE INDIVIDUALE CU COMUNIȘTII 
întărire a răspunderii 
realizarea planului
bilizeze cu întreaga lor 
capacitate politică și pro
fesională pentru realiza
rea exemplară a sarcini
lor de producție. Firesc, 
în cadrul discuțiilor s-au 
făcut și se fac aprecieri 

. și recomandări cu privi
re la activitatea pe care 
o desfășoară fiecare co
munist în organizația de 
bază, în formația de lu
cru. De pildă, tovarăși
lor Nicolae Roșcan, Si- 
mion Budescu și Ion Ni- 
ehita, șefi de brigadă, li 
s-a cerut să coordoneze 
cu mai multă răspundere

cadru de 
pentru

La mina Urieani, ca 
dealtfel în toate organi
zațiile de partid din mu
nicipiul nostru au început 
și se desfășoară discuți
ile individuale purtate 
de birourile organizați
ilor de bază cu membri 
de partid. Această acțiune 
politică este cu atît mai 
importantă cu cit între
gul potențial uman și ma
terial al minei este în
dreptat spre realizarea 
sarcinilor economice. La 
sectorul III al l.M. Uri- 
cani stăm de vorbă cu 
loan Busicescu, secretarul 
comitetului de partid pe .. 
sector, care ne informa :

„Actualele discuții in
dividuale se poartă 
lumina exigențelor 
șite din concluziile 
vind preschimbarea 
cumentelor de partid si 
sînt privite cu deosebit 
interes de către toți co
muniștii. Discuțiile indi
viduale prilejuiesc o ana
liză exigentă, în spirit 
critic și autocritic, a mo
dului cum sînt respecta
te normele din Statutul 
P.C.R., îndatoririle trasa
te pe linie de organiza
ție, obligațiile profesio
nale, precum și compor
tamentul disciplinar la 
locul de muncă, în fa
milie și societate al fie
cărui membru de partid. 
Sub semnul înaltei exi
gențe și responsabilități 
comuniste cu acest pri
lej, din cadrul sectoru
lui 111 membri de partid 
cu care s-a discutat s-au 
angajat ferm să se mo-

CREȘTEREA PRODUCȚIEI FIZICE
(Urmare din pag. I)

Problema eficienței e- 
conomice nu este doar o 
problemă contabilă, ea re
prezintă acțiunea între
gului colectiv interesat în 
realizarea tuturor indica
torilor de eficiență care să 
asigure beneficiul plani
ficat. Despre această la
tură a eficienței econo
mice ne-a vorbit inginerul 
șef al minei, Teodor Cos- 
ma . „Faptul că producția 
netă s-a realizat în pro
porție de 40 la sută se da
torează îndeosebi nerea- 
lizării planului la produc
ția fizică, și neîncadrării 
în normă a conținutului de 
cenușă. Urmare a corec
țiilor de preț plătite de 
către unitatea noastră 
pierdut 2 713 000 lei 
tr-o singură lună — 
nuarie. Eforturile

s-au 
în- 
ia- 
co-

Ca urmare a averselor 
abundente de ploaie pro
duse în zilele de 11 și 12 
martie a.c. în zona de vest 
a țării, averse care au 
depășit la stațiunea Stîna 
de Vale 110 1,'mp și la Mo- 
neasa 80 Lmp, precum și 
datorită topirii zăpezii din 
cauza încălzirii bruște a 
vremii în regiunile din 
nord și vest, s-au produs 
depășiri ale cotelor de 
inundații în bazinele hidro
grafice ale rîurilor Vișeu, 
Tisa, Cri,șuri, Someș, Tîr- 
nave și Aries. Din aceas
tă cauză, au avut loc re
vărsări de ape care au pro
vocat inundarea unor tere
nuri agricole și parțial a 
unor localități din care au 
fost evacuați, preventiv, 
locuitori și bunuri din 
gospodăriile periclitate. De 
aseiîienea, au fost afectate 
unele căi de comunicație 
cum sînt, de pildă, liniile 
ferate Huedin — Oradea, 
Gurahonț — Sebiș, Baia de 
Arieș — Brad, Vața — Ba
ia de Criș, Baia de Criș— 
Lupșa, Ioaniș — Beiuș, pre
cum și drumul național Cluj 
-Napoca — Oradea pe porliu-

Tribuna muncii 
de partid

acțiunile organizatorice 
și politice ce vizează îm
bunătățirea calității căr
bunelui și a lucrărilor 
miniere. Comuniștii Ion 
Botoi și Ion Costea s-au 
angajat că-i vor ajuta pe 
tinerii nou încadrați în 
muncă în perfecționarea 
pregătirii lor profesiona
le. Mihai Roman, Emil 
Bezna, Constantin Costea 
au fost atenționați că nu 
respectă disciplina de 
producție. Apoi tovarăși
lor Ion Opriș, Emil Vo- 
chițoiu li s-a recomandat 
să ia toate măsurile, să 
intervină ori de cite ori 
e necesar, pentru evita
rea mersului în gol al u- 
tilajelor și instalațiilor. 
Comuniștii Ion Volocan, 
Teodor Roșu, Stoian Bău- 
tu. Dumitru Opriș, Ga
vrila Tamba și mulți al- 

lectivului minei sînt în
dreptate, deci, cu precă
dere în direcția creșterii 
producției fizice și îmbu
nătățirii indicatorului de 
calitate. Prin concentrarea 
unor mari efective la re
medierea și punerea în or
dine a traseelor de trans
port și aeraj, cit și prin 
realizarea unei lucrări de 
captare a apelor din zona 
sectorului I am reușit să 
creștem producția de căr
bune la acest sector care 
în lunile ianuarie și fe
bruarie și-a realizat sarci
nile de plan. Prin capta
rea apelor, a scăzut și u- 
miditatea cărbunelui, 
ajungînd la norma 
nificată. Pentru că 
depășim productivitatea 
planificată în cărbune cu 
312 kg'post, dar pe între
prindere realizăm un mi
nus de 199 kg/post, sîn-

i, ea 
pla- 

noi

• ’

nea Ciucea — Negreni și 
drumul național Zalău — 
Baia Mare în zpna Jibou.

Prognoza Institutului de 
Meteorologie- și Hidrologie 
prevede că în următoarele 

' zile va avea loc o răcire 
a vremii și apariția de pre
cipitații locale sub formă 
de ploaie, în regiunile din 
sudul țării, și sub formă 
de ploaie, Iapoviță și nin
soare în nord. Aceasta fa
ce posibilă creșterea debi
tului apelor în anumite 
zone.z

FOLICALIITCARE. 
în . aceste zile, la mina 
Lupeni se fac ultimele 
înscrieri pentru cursul de 
policalificare — - mineri 
pentru electrolăcătuși și 
electrolăcătuși pentru mi
neri — ce urmează să se 
deschidă aici la 17 martie. 
Pînă la apariția acestor 
rînduri s-au înscris 48 de 
oameni ai muncii. Este

ții au sarcini precise pri
vind economisirea și re
cuperarea unor piese și 
subansamble ale utilaje
lor scoase din uz. Desi
gur, birourilor organizați
ilor de bază li s-a cerut 
să clea dovadă de exigen
ță și combativitate, pu- 
nînd în discuția cu co
muniștii» orice abatere 
semnalată în rîndul mem
brilor de partid. O aten
ție deosebită a fost ma
nifestată față de cei care 
mai întîrzie de la lucru, 
nu au o participare acti
vă la viața de organiza
ție sau mai absentează de 
la adunările generale".

Se poate spune, deci, 
că discuțiile individuale 
începute în organizațiile 
de partid de la mina U- 
ricani constituie un pri
lej de analiză exigentă, 
principială, a ceea ce a 
făcut fiecare comunist de 
aici, Desfășurindu-se la 
un înalt nivel de răspun
dere comunistă; ele sînt 
îndreptate cu precădere 
spre mobilizarea poten
țialului uman, realiza
rea exemplară a sarcini
lor de plan la producția 
fizică de cărbune, spre 
materializarea în viață a 
indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al parti
dului, la Plenara Consi
liului Național al Oame
nilor Muncii, privind asi
gurarea în ritm accelerat 
a resurselor energetice 
pentru economia noastră 
națională.

Constantin GRAURE^

tern preocupați de crește
rea numărului de posturi 
la fronturile de cărbune. 
Plasarea suplimentară de 
posturi în cărbune, conco
mitent cu introducerea a 
încă două combine, va 
conduce la creșterea pro
ducției fizice care va de
termina direct și o creștere 
a producției nete. Tot pen
tru sporirea eficienței e- 
conomice am luat măsuri 
de intensificare a alege
rii șistului vizibil care să 
ducă la diminuarea pena
lizărilor pentru neînca- 
drarea în indicatorul de 
calitate". Datele oferite de 
situația minei 
confirmă

Aninoasa 
cu prisosință 

justețea măsurilor între
prinse de organul colec
tiv de conducere, a stră
daniilor depuse de întregul 
colectiv pentru creșterea 
continuă a producției fi
zice de cărbune — cale 
principală de acțiune spre 
o activitate economică e- 
ficientă. Realizarea sarci
nilor de creștere a pro
ducției fizice, concomitent 
cu îmbunătățirea calită
ții cărbunelui extras 
reducerea cheltuielilor 
producție, vor conduce 
îmbunătățirea calitativă 
întregii activități econo
mice la această importan
tă unitate economică din 
Valea Jiului. Totul e să 
se stăruie cu perseveren
ță maximă pentru finali
zarea măsurilor întreprin
se...

Și 
de 
la 
a

primul curs de policalifi
care organizat pe 1981.

LA CLUBUL din Pe- 
țrila au început ample lu
crări de renovare. Se lu
crează la parchetarea plat- 
forme; scene; ș; încăperi- minerilor petrileni.
lor destinate machiern ar
tiștilor, se zugrăvesc inte
rioarele și se fepară insta
lațiile de iluminat și sa
nitare etc, O remarcă se 
cuvine făcută în plus: în 
holul clubului, cunoscutul 
artist plastic Ladislau 
Schmidt a început o vastă

Asistenta medicală Aurica Bura, de la cabinetulAsistenta medicală Aurica Bura, de la cabinetul 
minei Dilja, acordînd tratament unui pacient.

Foto: N. ȘTEFAN
minei Dilja, acordînd tratament unui pacient.

Foto: N. ȘTEFAN

SPORT Viitorul fotbalului
îl hotărăsc fotbaliștii

Imediat după ședința bi
roului federal de fotbal 
l-am abordat pe tovarășul 
Victor Stănculescu, ex
pert-instructor la centrul 
de perfecționare al Fe
derației Române de Fot
bal, în ideea de a afla cî- 
teva amănunte în ' legătu
ră cu viitorul fotbalului 
din țara noastră.

— Mizînd pe marea 
dumneavoastră amabi
litate, v-am ruga să ne 
spuneți care vor fi ca
racteristicile fotbalului 
românesc în anul 1981?

— Anul 1981‘ va fi, fără 
al împli" 

jucă- 
cînd spun 
in vedereîi am

jucătorii selecți- 
noastre, sînt pre- 
deci apți să facă 
succes dificilelor

eveni- 
in

ra-
joc 
a- 
al

îndoiaiă, un an 
nirilor, credem că 
torii noștri, și 
aceasta 
pe toți 
onatelor 
gătiți și 
față cu 
examene Ia care fotbalul 
nostru va fi supus.

— Sînteți un pasionat 
cercetător. La ce con
cluzii v-au condus cer
cetările efectuate cu o- 
cazia ultimelor 
mente fotbalistice 
ternaționale ?

— Jocul de fotbal 
mîne în continuare un 
sportiv bărbătesc, de 
sociație, sportul nr, 1 
lumii. Fotbalul viitorului 
este legat de ultimele e- 
venîmente mari ale fot
balului internațional, C.M. 
— 1978 Argentina, C.E. — 
1980 și Super cupa mon
dială 1980, acestea antici- 
pînd ceea ce se va juca 
în 1982 în Spania.

— De la că ați ple
cat în munca dumnea
voastră ?

— In tot ce am între
prins am plecat de la un 
principiu modern, con
form căruia fotbalul este 
internațional (în conți
nutul performantelor), na- .. »

și 
club

țional (în forma iui 
manifestare practică) 
specific (unei echipe - 
și antrenor).

lucrare de. artă — basore
lief — simboiizînd munca 
și viața minerilor, lucrare 
ce se înscrie într-o suită 
de înnoiri menite să 
schimbe înfățișarea edifi
ciului de cultură al sindi-

+ CURSURI. In cadrul 
Universității cultural-știin- 
țifice, ieri, la revizia de 
vagoane C.F.R. Petroșani 
s-a ținut cea de-a 11-a lec
ție cu tema „Vagoanele de
fecte și modul de tratare 
a lor". Tot ieri, la un alt

— In acest sens ce 
ați recomanda celor 
care se ocupă de soar
ta fotbalului de azi 
și mai cu seamă a ce
lui de mîine?

— Mersul înainte al fot
balului este posibil atunci 
cînd antrenorii cunosc și 
stăpînesc în toate detali
ile concluziile celor mal 
mari competiții interna
ționale. Pe baza acestora 
se orientează și se reo- 
rientează întregul proces 
de pregătire ce trebuie 
făcut în același timp cu 
cel al jocului (și invers).

— La această oră ce 
este nou în fotbal ca 
joc și spectacol spor
tiv, ce trebuie st știe 
jucătorii tineri ?

— Să cunoască la per
fecție „abc*-ul fotbalului, 
însușirea acestuia condu- 
cînd la siguranță în păs
trarea și pasarea mingii. 
Să realizeze o tehnică 
simplă, de echipă, prin 
subordonarea tuturor teh
nicilor individuale scopu
lui echipei, realizîadu-se 
astfel un joc simplu, ra
pid; fără driblinguri la 
mijlocul terenului, alter- 
nînd pasele scurte cu pa
sele lungi. Copiii, juniorii 
trebuie să știe că fotbalul 
este o luptă inteligentă, 
că marile valori fotbalisti
ce nu se încăpățînează să 
dribleze cînd sînt blocați,

— Ce noutăți ne pu
teți formula în legătură 
cu factorul tactic ?

— Apare evident faptul 
că echipele trebuie să 
joace o partitură, să aibă 
o concepție de joc bine 
conturată, echipele de cla
să să apară cu toată, 
chipa, vin înapoi toți 
cătorii, situațional — 
funcție de necesitățile 
cului respectiv, în ; 
folosesc atacul pozițional,

— In jocul modern 
toți factorii antrena
mentului au cunoscut

e- 
i ju-

în 
- jO- 
atac

curs al universității cultu- 
ral-științifice, cel organizat 
pentru lucrătorii Oficiului 
de poștă și telecomunicații 
Petroșani și care se desfă
șoară sub genericul „Să cu
noaștem statele lumii“, a 
fost prezentată tema „Ame
rica de Nord și dezvoltarea 
statelor din acest conti
nent1.

< CONCURS DE SCHI. 
Duminică, 15 martie a.c. Pe 
pîrtiile de schi" din ma
sivul Paring se vor desfă
șura întrecerile pentru „Cu-

Cuprinzînd un bogat 
program de pregătire a 
propagandiștilor și lec
torilor Comitetului mu
nicipal de partid, 
miercuri s-a desfășurat, 
la Petroșani, instruirea 
acestora. Desfășurată 
sub semnul unui pro
nunțat schimb de ex
periență, instruirea a 
cuprins în program con
sultația „Concepția
P.C.R. despre formarea 
omului nou 
dezvoltat.
P.C.R., a 
general al 
despre conducerea efi
cientă a tuturor dome
niilor de activitate". 
Schimbul de experiență 
ce a avut loc a abor
dat principalele forme 
și metode folosite de 
propagandiști pentru 
buna desfășurare a în- 
vățămîntului politico- 
ideologic de partid, sin
dicat, U.T.C. șl O.D.U.S.

mai 
fac- 
spe- 
vie-

înnoiri, ce apare 
pregnant, care s*nt 
torii cu greutate 
cifică in realizarea 
toriei finale ?

— Părerea mea este că 
pregătirea fizică este che
ia succesului unei echipe. 
In componența echipelor 
de performanță a apărut 
un element nou și anume 
robustețea fizică. Toate 
echipele trebuie să joace 
o lecție foarte bine învă
țată. In jocul modern spi
ritul de sacrificiu este un 
leit-motiv, (așa cum spune, 
cu înțelepciune. Ștefan 
Covaci, „cei mai tari sînt 
întotdeauna sus").

— Vă propunem să 
trecem puțin la con
cret, respectiv la echi
pa care ne va repre
zenta în viitoarele 3»-. 
curi internaționale. Ce 
ne puteți spune de ea?

— Așa după cum ly este 
cunoscut tuturor iubito
rilor jocului cu balonul 
rotund, echipa noastnă 
națională are în compozi
ția ei jucători tineri, cu 
mare vigoare și talent, 
alături de jucători de ma
re valoare fotbalistică, a- 
flați în apogeul carierei. 
Pregătim o partitură a- 
decvată acestor jucători 
prin al cărei intermediu 
să ne apropiem victoria.

— Trebuie să dedu
cem faptul că în pri
măvara lui 1981 vom 
vedea ia lucru o repre
zentativă racordată la 
parametrii fotbalului 
internațional ?

— Evident, fotbalul 
practicat va fi o nouă 
calitate, echipa va respec
ta o lege de bază care 
cepe să se profileze 
să avertizeze viitorul) 
anume : va juca cu 

mulți jucători. în 
și cu tot atîția 
mulți) în apărare.

Prof. Teodor TRIFA 
Mircea BUJORESCU

în-
(și 
și 

cit 
a- 

(sau
mai 
tac 
mai

pa Parîngul".
< EXCURSIE, Comite

tul sindicatului de la 
IJ’.C.V.J. organizează pen
tru zilele de 14 și 15 mar
tie a.c. o excursie la Ge- 
oagiu. La excusie participă 
fruntași în producție de la 
secțiile de preparare Lu- 
peni, Coroești și Petrila.

Rubrică redactată de 
Iosif BÂLAN
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mai apropiată de crescători
— și încă
- oamenii

adus.
cîte

con-

Pe carnetul său, repoV 
terul notează și numele 
celor care au îmbrățișat 
această inițiativă, știind 
că astfel răspund în
demnurilor adresate de

au
cu

„Pînă acum 
mai continuă 
din Răscoala 
numai ei știu 
greutăți, animalele
tractate pînă la Petro
șani, ținute de funie — 
ne spunea cu necaz Du
mitru Marioane din Răs
coala. Nu s-ar putea în
ființa o bază de ridicare 
a animalelor din toată 
zona estică a Văii Jiului, 
la Petrila, bunăoară?**.

Se pare că această ba
ză de preluare a anima
lelor, mai apropiată de 
crescători este necesară 
ți justificată din maț mul
te motive. In primul rînd, 
de faptul că distanța de 
la Răscoala, spre exem
plu, pînă în Petroșani es
te de circa 20 km. Dis
tanțe destul de mari au 
de străbătut cu taurii de 
funie și crescătorii din 
Tirici, Cimpa, Birăoni, 
Burdești, Moțîci, Taia, 
Jieț, toate din zona es
tică a municipiului. Cel 
mai mare inconvenient.

de care trebuie să se ti
nă într-adevăr seama, 
este însă acela că tane- 
retul bovin, contractat cu 
statul, nu este obișnuit 
cu deplasarea pe picioa
re, datorită faptului că 
este ținut și hrănit îna
inte de predare o lungă 
perioadă numai în grajd.

Și, cu atît mai mult, cu 
circulația urbană. De 
aici întregul travaliu pe 
care-1 implică traversa
rea cu animalele a unor 
porțiuni din orașele Pe
trila și Petroșani, 
intensă circulăție 
și pietonală, cu 
nări, alte semnale 
și asfalt, toate
ducînd sperierea 
obosirea animalelor. Or, 
crescătorii de anima
le din întreaga zonă

cu o 
rutieră 
claxo- 
sonore 

p<ro- 
ți

tică a municipiului ar 
putea fi scutiți în mare 
parte de aceste inconve
niente, fie prin înființa
rea unei baze pentru 
cîntărirea și preluarea a- 
nimalelor în Petrila și 
transportarea lor de aici 
pînă la abatorul din Pe
troșani, în perspectivă 
din Livezeni, cu mijlocul 
de transport al C.C.A.I.C., 
fie prin deplasarea nu
mai a mijlocului de 
transport al aceleiași u- 
nități într-un punct bine 
stabilit și amenajat co
respunzător din Petrila, 
unde crescătorii să pre
zinte animalele, urmînd 
ca recepția, cîntărirea lor 
să se facă la baza din 
Petroșani.

Și această măsură ar 
concura, pe lingă altele, 
la stimularea și cointe
resarea crescătorilor în 
contractarea de cît mai 
multe animale cu statul. 
(T.V.)

Duminică, 8 martie, în 
fața blocului nr. 4 ter
mic din strada Republi
cii din Vulcan, mare ani
mație. Lodătarii, cu mic 
cu mare, au inițiat o 
amplă acțiune de gos- însuși secretarul general 
podărire și înfrumuseța
re. E prea devreme, și-or 
fi spus unii trecători, dar 
vremea frumoasă și opti
mismul celor care lucrau 
infirmau, pe bună drep
tate, neîncrederea lor.

— Terenul ăsta, cam 
150 mp, era, pînă anul 
trecut, zonă verde, ne 
spune pensionarul Ștefan 
Vasilescu, responsabilul 
blocului. Citind în ziare 
că în multe localități a- 
ceste zone verzi s-au 
(transformat în adevărate 
grădini, ce mi-am zis ? 
Să cultivăm și noi aarza- 
vaturi, ce .merg" la 
noi, ca să aibă omul, cînd 
ii trebuie, un pătrunjel, 
un morcov, salată etc.

a

0 inițiativă
cu... roade

a

al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru ca fiecare bucăți
că de teren să fie folo
sită cu maxim de efici
ență: Vasile Șumulanschi, 
Ion Bejenaru, Milică Tă- 
băcaru, Ion Cimpoi, Va
sile Oprea, .Nicolae Rap- 
cea, Petru Filip, Alexan
dru Tomuș, Mihai Ioni-

ță, Oprica Ducu, Maria 
Stoica, Nicolae Popescu. 
Fiecare, pe .parcela* sa, 
după ce a săpat-o și 
greblat-o, a însămînțat 
ceea ce eredea că-i va fi 
mai necesar,

— Să nu credeți că 
am uitat florile, se gră
bește să ne precizeze res
ponsabilul blocului. Vom 
planta, în continuare, 
trandafiri, gladiole, bu
jori, panseluțe, crini albi 
și altele. Vrem ca la va
ră să ne tnîndriin cu ce 
am realizat.

Această inițiativă cu... 
roade, pornită de la un 
vechi gospodar din Vul
can, o dorim generaliza
tă și în celelalte locali
tăți ale municipiului nos
tru, acolo unde, an de an, 
amprenta de bun gospo
dar este vizibilă la tot 
pasul.

Gheorghe OLTEANU

'Din scrisorile sosite la redacție 1 I
I
I
I

și căldura 
și la noi _

talațiilor de proastă cali
tate, nu primim nici căldu
ră suficientă, deși o plă
tim. Ne adresăm pe a- 
ceastă cale E.G.C',L. Lu
peni cerîndu-i să ia mă
surile de cuviință ca apa 
caldă și căldura să ajun
gă și la apartamentele de 
la etajul IV al blocului 
L1. De menționat că blo
cul nostru este aproape de 
centrala termică și nor
mal ar fi să beneficiem 
de apă caldă și căldură su
ficientă, dar nu se întîm- 
plă așa. Conducerea 
E.G.C.L. Lupeni, personal 
tovarășul director Ionaș- 
eu, cunoaște problema 
noastră, dar rezolvarea ei 
se tărăgănează. Pînă cînd?
Vasile GÎRBEAN, Toader 
CAȘUNEANU, Florea SI
MION și alți locatari ai 

blocului LI din strada 
Viitorului, Lupeni

Apa caldă 
să nuroe“

Noi, locatarii apartamen
telor de la etajul IV al 
blocului L1 din strada 
Viitorului. — Lupeni, nu 
p.imim apă caldă de la 
darea în folosință a blo
cului. Datorită faptului că 
subsolul tehnic al blocu
lui a fost preluat de be
neficiar, nebetonat — iar 
acum e inundat de apele 
freatice —■, precum și ins-

Pe armele sesizărilor sosite la redacție

Instantaneu din ca
drul bucătăriei de la 
cantina nr. 1 Lonea, un
de zilnic se pregătesc 
peste 1800 porții de 
mîncare (șef cantină 
Sabin Bunescuj. In ima
gine bucătăresele Ele
na Georgescu și Elisa- 
beta Kovacs pregătesc 
mîncarea pentru a ti 
distribuită abonaților.

Foto : N. ȘTEFAN
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• ANASTASIA DRA
GAN, Lupeni: Pentru 
lămurirea aspectelor 
problemei în care 
solicitați sprijinul, 
așteptăm să treceți 
la redacție, între 
le 8—16, într-una
următoarele zile de lu
cru.

• SIMION MOGOȘ, 
Cimpa: Am luat legătu
ra cu conducerea 
S.D.E.E, Petroșani, -care 
ne-a informat că atît 
în Cimpa cît și în alte 
cartiere ale Petrilei, i- 
luminatul public se re

ia perioade
de zile. Odată cu 
intervenții pe 

se înlocuiesc be- 
arse. Am reti

vizuiește 
de 45 
aceste 
teren, 
curile

Răspundem 
cititorilor

I
I
I
I
I
I
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De la Petrila au Bocit 
la redacție în ultima vre
me mai multe scrisori. In 
cele ce urmează ne vom 
referi la cîteva dintre ele.

Locatarii blocului nr. 
10 din cartierul 8 Martie 
ne-au relatat, în principal, 
următoarele: „Am solici
tat de mai multe ori to
varășului Nicolae Josan, 
maistru la EG.C.L. Petri
la, administratorul asocia
ției noastre de locatari, să 
ia măsuri pentru scoaterea 
apei din subsolul blocu
lui și pentru repararea 
coloanelor de apă caldă 
fisurate, care-1 inundă, a- 
ceasta însemnînd și o ma
re pierdere întrucît pen- 

. tru încălzirea apei se ar- . 
de combustibil scump. 
Subsolul inundat cu apă 
caldă reprezintă totodată 
un mediu prielnic pen
tru înmulțirea țînțarilor 
ce invadează zi și noapte 
ap arta men tele “.

Pe urmele acestei sesi
zări, am fost la fața locu
lui împreună cu Mircea 
Pîrvulescu, maistru cu 
centralele termice și lu
crările de instalații la sec
ția Petrila de gospodărie 
comunală și locativă. Re
alitatea s-a înfățișat în
tocmai cum a fost pre
zentată de autorii scriso
rii; subsolul blocului con
tinua să fie inundat din 
coloanele de alimentare 
cu apă caldă. In această 
stare se află de mas 
de o lună și tot de 
tunci locatarii resimt 
suficiența "apei calde,
plus, apa caldă nu poate 
fi repartizată echitabil a-

partamentelor, nemaia- 
jungînd de regulă la cele 
de la etajul patru. Bine 
că nu se întîmplă la fel și 
cu căldura. Măsura stabi
lită: se va evacua apa 
și repara coloanele fisu
rate. Termen (stabilit de 
maistrul M. Pîrvulescu, cu 
destulă toleranță după 
părerea noastră), săptămî- 
na 9-14 martie a.c. Ru
găm locatarii să urmă
rească modul de' respecta-

apa

la marginea terasei 
prin aceasta, înlăturarea 
neajunsului*

In aceeași scrisoare se 
spune: „Unui locatar, pe 
nume Gheorghe Bogdan 
din seara a IlI-a, aparta
mentul 3Q (de la parter — 
n.n.) i s-a năzărit să a- 
ducă pămînt în spatele 
blocului pentru a umple 
niște denivelări din care 
cauză apa pătrunde în a- 
partamentele de la par-

și cel de deasupra lui, 
locuit de Vasile Maior, au 
apărut discuții neprinci
piale, primul învinuindu-1 
pe al doilea că nu-și re
pară o defecțiune de la 
instalația din apartament 
In realitate, de vină era 
o infiltrai® pe lingă ca
pătul coloanei de captare 
a apelor pluviale de pe 
terasa blocului. La. fața 
locului, s-a promis o in
tervenție operativă, conS- 
tînd în trimiterea în ziua 
de sîmbătă, 7 martie a.c. 
a unui zidar eu o g|iea-

Necesitatea unor urgente remedieri
— La fața locului —

bine
a- 
in-
In

re a acestui termen și să 
ne informeze.

„La etajul patru (al a- 
celuiași bloc — n.n.j sînt 
cîteva apartamente, între 
care 55, 56, 54, 40 în ca
re pătrunde apa prin ta- 
van“ — se menționează 
într-un alt pasaj al scri
sorii. Deși puțin exage
rată întrucît, după cum 
am putut constata la fața 
locului, apa la care se 
referă autorii se infiltrea
ză nu chiar prin tavan 
ci, de la marginea terasei 
pe perete și Pe balcoane, 
considerăm că și această 
relatare este foarte 
proape de adevăr. De 
ceea, și această parte a se
sizării a - 
soțitorul 
nouă și 
miterea 
pentru a 
le de tabă degradate

tă de izoplast și oprirea

at
a

in-fost însușită,
promițîndu-ne. 

locatarilor, tri- 
unui tinichigiu 

înlocui porțiuni- 
de

ter“. Acest ton și acest tă de izoplast și oprirea 
mod de a pune problema infiltrării.
nu este cel corect, deoa- Căldura și apa rece re
fece pămîntul a fost adus clamate de locatarii apar

tamentelor de la etajul 
9 al, blocului 27, precum 
și din alte „turnuri" din 
același cartier sînt mai 
dificil de rezolvat. Neca
zurile locatarilor din a- 
ceste blocuri se datorează 
distanței lor mari < față 
de centralele termice, î- 
nălțimii, subdimensionării 
coloanelor de furnizare a 
agentului termic, presiu
nii reduse din rețeaua de 
alimentare cu apă rece, 
repartizării inechitabile a 
agentului termic de la va
nele de distribuire, fapt ce 
are ca efect o supraîncăl
zire a blocurilor mai 
propiate de centrale, 
detrimentul celor mai 
depărtate și îndeosebi 
apartamentelor de la

Căldura și apa rece .'.'.re

cu aprobarea consiliului 
popular. In al doilea rînd, 
apartamentele de la par
ter sînt afectate îndeosebi 
de apa din subsolul blo
cului, a cărei proveniență 
am arătat-o. Aceasta nu 
înseamnă că amenajarea 
zonei verzi din spatele blo
cului 10, cu sprijinul tu- , 
turor locatarilor, nu ar a- 
vea un rol pozitiv. Sub
scriem. bineînțeles, pen
tru această rezolvare.

Așa cum rezultă din- 
tr-o altă scrisoare trimisă 
redacției și cum ne-am 
putut edifica la blocul 57 
din același cartier al Pe- 
tirilei, între locatarul a- 
partamentului nr. 16 din 
scara I a blocului mențio
nat, Gheorghe Vrînceanu,

a- 
în 
în-
al 

ni-

velele superioare. Blocu
rile 20 și 28, după cum ni 
s-a spus, au fost și sînt 
încălzite corespunzător. Jiu 
la fel sînt încălzite blo
curile 27, 26, 19 și altele. 
Rezolvarea celor mai 
multe din problemele men
ționate mai sus, cu ex
cepția distribuirii mai e- 
chitabile a agentului ter
mic la blocurile turn, im
plică unele măsuri de du
rată, alocărț de fonduri 
pentru noi investiții, etc. 
De aceea secția de gos
podărie comunală și 
tivă din localitate, 
sprijinul conducerii 
ploatării, are datoria 
analizeze cu discernămînt 
cauzele care influențează 
negativ calitatea asigură
rii cu căldură, apă caldă 
și rece a populației din 
unele blocuri, să-și pro
pună înlăturarea, în cît mai 
scurt timp, a celor ce nu-i 
depășesc propriile posi
bilități, să se preocupe cu 
mai multă insistență și 
responsabilitate de cele 
ce presupun o înțelegere 
și o contribuție maj mare 
din partea G.I.G.C.L. și 
a altor factori de decizie.

In scrisorile adresate 
redacției cetățenii din 
rasul Petrila, pe care 
străduim să-i ajutăm 
cît ne stă în putință, au 
abordat, în majoritatea 
cazurilor, neajunsuri ce 
pot și trebuie să fie înlă
turate. Așteptăm din par
tea secției de gospodărie 
comunală și locativă 
Petrila transpunerea 
fapte a măsurilor stabili
te pe baza examinării si
tuațiilor la care ne refe
rim la fața locului.

Toma ȚAȚARCA

loca- 
cu 
ex- 
să

o- 
ne 
pe

din 
în

nut și celelalte proble
me în vederea abordării 
lor în ziar, în perioada 
următoare.

• ME JDIREA, 
trila : Conducerea 
țiel de 
munală 
trila a 
ceputul 
curs, o

' de evacuare a rezidu
urilor și salubrizare, in
clusiv din cartierul In 
care locuiți. Ni s-a pro
mis că nu veți avea 
probleme în sensul ce
lor sesizate.

• IULIU KOVACS, 
Lupeni: Scuarurlle din. 
centrul vechi al orașu
lui Lupeni, inclusiv, 
fîntîna arteziană, muta
tă în anul 1980 lingă 
Palatul cultural, mai 
merită să fie și vor fi 
întreținute în măsura în 
care zona respectivă nu 
va fi afectată de peri
metrul minier ce urmea
ză să fie exploatat. De 
altfel, în triunghiul de
limitat de calea ferată, 
strada . principală și 
strada spre moara de 
grîu se află boscheți și 
bănci, adevărat cam ne
îngrijite. Sperăm 
gospodarii orașului 
aibă în vedere in 
drul apropiatelor acți
uni de primăvară și în
grijirea și dotarea 
respunzătoare a 
scuaruri.

sec- 
ca- 
Pe-

I

I

I
I
I

gospodărie 
ți locativă 
demarat, la în- 
săptămînii. în 
amplă acțiune

ca
să 

ca-

co-
acestor

• CORNEL 
DAN, Petroșani: 
întîmplat într-o 
de autobuz**, care vrea 
să fie o cronică rimată, 
nu este o reușită (deo

camdată). încercați și 
alte genuri mai simple.

I
I
I
I
| (T.V.)

I

BOG-
„S-a | 

stație I
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Încheierea vizitei oficiale de prietenie 
în R.D.G. a primului ministru al României
BERLIN 12 (Agerpres). 

Corespondență de la loan 
Erhan : La încheierea con
vorbirilor oficiale dintre ■ 
tovarășul Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste 
România, și Tovarășul Willi 

, Stoph, membru a] Biroului
Politic al C.C, al P.S.U.G;, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, 
în spiritul înțelegerilor 
convenite la nivelul cel 
mai înalt, cei doi premieri 
au semnat „Programul pe 
termen lung privind di
recțiile principale ale co
laborării economice și teh- 
nlco-științifice, ale coope
rării și specializării între 
Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democra
tă Germană." și „Protoco
lul privind convorbirile o- 
flciale dintre primul mi
nistru al Guvernului Re
publicii Socialiste România 
și președintele Consiliului

de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane"*

★ _
In continuare, gazdele au 

propus . oaspetelui român 
să viziteze întreprinderea 
de' mașini grele „Heinrich 
Rau“ din .Wildau, unitate 
de frunte a industriei con
structoare de mașini 
din R.D.G., deținătoare 
a prestigiosului titlu de 
„întreprindere a muncii de 
calitate excepțională".

Tovarășul Ilie Verdeț 
semnat în Cartea de 
noare a întreprinderii.

*

a
o-

Joi, la prînz, s-a înche
iat vizita oficială de prie
tenie efectuată în R.D. 
Germană de tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-ministfu a] 
Guvernului Republicii So
cialiste România, la invita
ția tovarășului Willi Stoph, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G.

ÎN GRECIA s-a înregis
trat joi un nou cutremur 
resimțit în regiunile Atenei. 
Corintului și Tebci. Epi
centrul seismului, a cărui 
magnitudine a măsurat 5,1 
grade pe scara Richter, s-a 
aflat în regiunea Golfului 
Corint. Pînă în prezent nu 
s-au semnalat victime sau 
pagube materiale.

CONVORBIRILE INTER- 
COMUNITARE pentru re
glementarea problemei ci
priote au fost reluate, 
miercuri. Ia Nicosia, infor
mează agenția France 
Prese. Noua rundă de con
vorbiri, prezidată ca și ce-

Din țările socialiste

18,35
■-Ș;

FILME
7 No- 
Repu- 

..... ...____ „S“;
Unirea : Bietul loanide, 
I—II. *

LONEA: Pe aripile 
vîntului. I—II.

ANINOASA: Prima
mea vară.

VULCAN — Luceafă
rul : în căutarea lui 
Jupiter.

LUPENI — Cultural : 
Roiul ; Muncitoresc : 
Omul păianjen se în
toarce.

URlCANI : Intîlnire 
de gradul 111

PETROȘANI — 
iembrie : ABBA ; 
blica: Rețeaua

germană.
18,25 Tragerea loto.

La volan — emi
siune pentru con
ducători,; auto. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Actualitatea eco
nomică.
Fapte de eroi ai 
muncii și vieții so
cialiste. „Diaman
te de Maramureș". 

20,05 Film artistic : „In
transigenta". Pre
mieră TV. Produc
ție a studiourilor 
italiene,

21,35 Scrisul românesc 
profund implicat 
în actualitatea so- 

■ cialistă a țării.
A nchetă-dez batere 

22,15 Telejurnal.

19,45

• MOSCOVA (Agerpres). 
Aproximativ 650 000 de 
hectare de terenuri neuti
lizate în prezent din dife
rite motive vor fi redate 
agriculturii U.R.S.S., în 
cursul actualului cincinal. 
Este vorba, în prințul rînd, 
de recultivarea unor tere-

nuri situate în zone clima
terice favorabile agricul
turii. In prezent, asemenea 
lucrări au început în zona 
europeană a Uniunii Sovie
tice, în Siberia și în Extre
mul Orient.

Acord româno-iugoslav
de dez- 
textile, 
început 
fabrici

BELGRAD 12 (Agerpres). 
I.a 12 martie a avut loc la 
Belgrad semnarea acordu
lui privind schimbul de 
mărfuri și servicii între 
Republica Socialistă Româ
nia și R.S.F. Iugoslavia pe 
perioada 1981—1985. Acor
dul a fost semnat din par
tea română de tovarășul 
Cornel Burtică, viceprim- 
ministru al guvernului, 
ministrul comerțului 
terior și cooperării 
nomice internaționale, 
din partea iugoslavă
Metod Rotar, secretar fede
ral pentru comerțul exte
rior.

ex- 
eco- 
iar 
de

Documentul prevede 
creștere însemnată a schim
burilor comerciale bilate
rale, care vor ajunge, în 
actualul cincinal, la un ni
vel de peste 4 miliarde 
dolari. In cadrul livrărilor 
reciproce convenite pentru 
această perioadă, o ponde
re însemnată o dețin pro
dusele industriei construc
toare de mașini, industriei 
chimice și petrochimice, 
prod usele metalurgice, pro
dusele industriei ușoare, 
bunurile de consum 
altele.

O

Și

Situația din Salvador
SAN SALVADOR 12 

(Agerpres), — în zona cen
trală a Salvadorului au 
avut loc miercuri lupte 
puternica între forțele in
surgente grupate în Fron
tul Farabundo Marti pen- 
thl Eliberare Națională 
ți armată rămasă fidelă 
regimului de la Sah Salva-

dor. Potrivit agenției Fran
ce Presse, oele mai puter
nice schimburi de focuri 
s-au înregistrat în jurul 
localității Suchitoto, situ
ată la 50 km nord-est de 
capitală, precum și în ă- 
propiere de orașul 
Luis Agaucayo.

San

☆
BEIJING (Agerpres). In 

cadrul programului 
voltare a industriei 
în R.P. Chineză a 
construirea a trei
de prelucrarea linii, avînd 
fiecare o capacitate de 
25 000 fuse. Cele trei uni
tăți se edifică în provinci
ile Henan. Qinghai și 
Ningxja — socotite printre 
zonele principale produ
cătoare de lină ale Chinei.

le precedente de Hugo 
Gobi, reprezentantul spe
cial în Cipru al secretaru
lui general al O.N.U., este 
consacrată examinării u- 
nor aspecte teritoriale ale 
problemei cipriote.

„ECONOMIA ITALIANĂ 
este puternic implicată în 
conjunctura internațională, 
iar faptul că depinde de 
străinătate în ce privește 
energia și materiile prime 
face ca problemele să de
vină și mai grave" --a a- 
firmat președintele Consi
liului de Miniștri al 
liei, Arnaldo Forlani, 
tr-un interviu acordat 
tidianului economic

Ita- 
în- 
co-
„11 

Sole — 24 Ore“. El a pre
cizat că trei pătrimi din 
necesarul de 
Italiei provin 
subliniind că, 
dența țării de 
portat se va

energie al 
din exterior, 
dacă depen- 
pctrolul im- 
reduce,. eco

nomia italiană ar putea 
competitivă.

fi

„Dezvoltarea Americii Latine 
în deceniul al Vlll-lea“

ce rămînînd relativ 
cit im bată.. Analizînd 
tuațîa persoanelor cu

QUITO 12 (Agerpres). 
In documentul intitulat 
„Dezvoltarea Americii La
tine în deceniul al optu- . nituri foarte mici, în docu

ment se arată că situația 
este diferențiată de la țară 
la țară, dar se constată că 
numărul săracilor este mai 
mare în zonele rurale, a- 
proximativ două treimi 
din totalul pauperilor. Cea
laltă treime o formează 
șomerii, muncitorii cu ve
nituri mici, alte categorii 
sociale. Aproximativ 28 la 
sută din forța de muncă 
activă a Americii Latine o 
formează șomerii.

lea", dat publicității la 
Quito, de Comisia Econo
mică a O.N.U. pentru A- 
merica Latină (CEPAL), se 
arată că la începutul dece
niului trecut în America 
Latină existau 110 milioa
ne persoane care trăiau în 
condiții de sărăcie, dintr-un 
total de 270 milioane de 
locuitori. In prezent, popu
lația acestei regiuni este 
de 350 milioane locuitori, 
proporția persoanelor săra-

nes- 
si- 

Ve-

DUMINICA, 15 MARTIE
9,30 Tot înainte! ,
0,05 Șoimi patriei.
9,15 Film serial pentru 

copii I ’ Contele de 
Monte Cfisto. Ulti-i

■ u . mul episod,
9,35 Omtil și sănătatea.

10,00 Viața satului. i’
ll,45 _

LUNI, 16 MARTIE
16,00 Emisiune în limba 

maghiară.
18,50 1001 de seri.
19,00
19,30

18.25 Almanah pionieresc.
18,50 1001 de seri.
19,00 Telejurnal.-
19.25

ce o

Bucuriile - muzicii. 
Enescu și inteipreții 
săi.
De strajă patriei.
Telex.
Album duminical.

19,55

!

5

întreprinderea de

î
5

5

16,00 Telex.
16,05 Politehnica TV.
16,30 Emisiune in limba

încadrează prin concurs

— un instalator sanitar și punct termic.

Informații la sediul întreprinderii, strada 
Republicii nr. 75.

Mica publicitate
VÎND Renault 16, strada 

împăratul Traian 22 2, Pe
troșani. (224)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Farcaș 
loan, eliberată de J.M. 
Bărbăteni. Se declară nu
lă. (222)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dobrc 
Doina, eliberată dc I.U.M. 
Petroșani., Se declară nu
lă. (218) : .;

ANUNȚ

PIERDUT diplomă da 
opt clase pe numele Trin- 
că C. Constantin, elibera
tă de Școala generală Că- 
preni — Gorj în anul 1966. 
Se declară nulă. (219)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Drago- 
mir V. loan, eliberată de 
I.U.M. Petroșani. Se de da
ră nulă. (220)

DE FAMILIE

COLEGII din cadrul Grupului școlar minier Ve- • 
tfbșani, exprimă cele mai sincere condoleanțe fami
liei Ștefănescu pentru încercarea grea, pricinuită de 
pierderea celei care a fost

POLICSEK IULIANA,
mamă și bunică. (221)

12,30 
13,00 
13,05 .
16,00 Șah.
16,15 Telesport.
17,45 Ecranizări după ope

re literare românești.
Citadela sfărîmată de 
Horia Lovinescu. Ul
tima parte.
Micul ecran pentru 
cei mici.
Telejurnal.
Cîntarea României. 
De pe marea scenă a 
țării pe micul ecran. 
I.a Craiova, în Dolj. 
Emisiune realizată în 
colaborare cu Comi
tetul pentru cultură 
și educație socialistă 
a județului Dolj.
Film artistic. Vapo
rul Iui Emil. O pro
ducție a studiourilor 
franceze,

22,50 Telejurnal.

18,10

21,00

20,20

Telejurnal.
Actualitatea econo- 
niică. înfăptuim obi
ectivele noii revoluții 
agrare. 1 ■
Omul și sănătatea. 
Fum, fum amăgitor. 
Documentar (II).
Roman foileton. Tă
unul, Premieră pe 
țară. Producție a stu
diourilor sovietice, 
după romanul lui E.L. 
Voynich. Episodul 
Cadran mondial. 
Seară de lieduri. 
Telejurnal.

21,25
21,50
22,05

MARȚI, 17 MARTIE
9,00

11,15

1.

Teleșcoală.
Călătorie în Univers. 
Seria] științific. Re
luarea episodului 10. 
Telex, 
Telex.
Teleșcoală.
Clubul tineretului. In
terpret și formații 
artistice de tineret și 
studenți participante 
la Festivalul național 
„Cîntarea României". 

17;50 Destinul unor mituri 
(IV). Destinul uman 
— între fatalism și 
cunoașterea rațională.

. 19,45

20,'30

Actualitatea econo
mică. înfăptuim obi
ectivele noii 
ții agrare. ?' 
Ancheta: TV.
de opinie.
Teatru TV.
al Il-lea de William’ 
Shakespeare. Premie-

revolu-

Richard

18,50
19,00
19,23

19.40

moăsâ limba 
vorbim. ‘ 
1001 de seri. 
Telejurnal.
Actualitatea • econo
mică. Înfăptuim o- 
bieclivele noii revo
luții agrare.
Călătorie prin țara 
mea. La Făgăraș — 
destine nor într-o ța
ră veche, i -

PROGRAMUL ȚV

ră pe țară. Producție 
a studiourilor engle
ze BBC. Partea 1.

22,05 Telejurnal.
MIERCURI, 18 MARTIE

20.10 Mari ansambluri mun
citorești. Ansamblul 

' folcloric „Hațegana" 
al Combinatului side
rurgic Hunedoara.

20,40 Teatru TV. Richard 
ai II-lea. Producție 
a televiziunii engle-

mică. înfăptuim o- 
bi'ectivele noii revo- 

r Iutii agrare.
‘ 19,40 Dosarele istoriei.
20.15 Film artistic. Dirije- 

rul. Premieră pe țâ
ră. Producție a stu-

■' diourdor poloneze. ‘
21,40’Scrisul românesc pro

fund implicat în ac
tualitatea socialistă a 
țârii Anchetă-dezba- 
țere. ■; 7

22.15 Telejurnal.
SIMBATA, 21 MARTIE
9,00 Teleșcoală. ■ ’ \<L

10,40
12,00

17,10 Viața culturală.
18,15 Fotbal international. 

Rezumatele meciuri
lor retur disputate 
miercuri in cupele 
europene. intef-clu- 
buri. ' •
Deșenie an imăte. - Po
vestiri din pădurea 
verde.
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică. înfăptuim o- 
biectivele noii revo
luții agrare.
Ora tineretului. • 
Călătorie în univers. 
Serial științific, 
pisodul 11.
Concert simfonic ex
traordinar susținut 
de formațiile muzi
cale ale Radiotelevi- 
ziunii pentru munci
torii de pe platforma 
industrială a muni
cipiului Giurgiu. 
Telejurnal.

18,35

19,00
19.20,

7

19.35
20,15

21,15

E-

13,00

Telex.16,00

16,50 Reportaj pe glob. Ro- ze B.B.C. Partea a 
II-a.

22,05 Telejurnal.
VINERI, 20 MARTIE 18,35

18,50
19,00

ma cea de toate zile
le. 16,00 Telex.

17,10 Gala maeștrilor. JOI. 19 MARTIE 16,05 Teleșcoală. 19,25
Constantin Gabor — 16,30 Emisiune în limba
solist al Operei 9.00 Teleșcoală. germană.
Române din Bucu 11,00 Roman foileton. ■18,25 Tragerea loto. 19,50
rești. Tăunul. Reluarea, e- 18,35 La volan. Emisiune 20,35

17,50 Tragerea pronoex- pisodului 1. pentru conducătorii
pres. 12,05 Telex. auto.

.18,00 Să ne cunoaștem le 16,00 Telex. 18,50 1001 de seri. 21,25
gile. 16,05 Teleșcoală. 19,00 Telejurnal. 22.05

18,25 Mult e dulce, și fru- 16,25 Școala. 19,25 Actualitatea eeono- 22,25

Film artistic.
Concert educativ. Zi
lele muzicii — Plo
iești 1981.

Mozaic cultural — ar
tistic — sportiv.
Sport. La ora 14,00 
transmisiune directă 
din Campionatul na
țional de fotbal di
vizia A.
Săptămîna politică. 
1001 de seri.
Telejurnal.
Călătorie prin țara 
mea. Miliardul de la 
Azuga. Reportaj. 
Teleenciclopedia.
Film serial. Dallas. 
Seria a Il-a. Episo
dul 1.
Varietăți. 
Telejurnal. Sport. 
Nocturna TV.
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