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în toate colectivele miniere sînt necesare

Acțiuni hotărîte, eficiente, 
pentru redresarea producției 

de cărbune
Prima decadă a trimes

trului IV s-a încheiat, iar 
rezultatele obținute sînt 
departe, mult prea de
parte, de a crea o stare 
de spirit optimistă in rîn- 
dul colectivelor miniere, 
în ceea ce privește înde
plinirea integrală a pre
vederilor de plan lunare, 
în acest sens o singură 
cifră este concludentă: la 
nivelul combinatului mini
er Valea Jiului, s-a acu
mulat într-o singură deca
dă, în această decadă, un 
■minus mai mare decît se 
"totaliza în două decade din 
lunile precedente — ne re- 
ferim la cele cu planul 
nerealizat. Doar într-o sin- 
sgură lună, în septembrie, 
^restanța primelor două de- 
-cade — insistăm restanța 
^primelor două decade — 
era mai mică decît minu
sul acestei decade. Și nici 
nu putea fi altfel atîta 
vreme cît la încheierea a 
nouă zile lucrătoare din 
această lună, nici o sin
gură întreprindere mini
eră nu putea raporta în
deplinirea integrală a________

prevederilor de plan de- 
cadale. Cea mai mică 
restanță înregistrîncl-o mi
na Bărbăteni cu un minus 
de 628 de tone de cărbu
ne, iar cel mai mare mi
nus l-a acumulat mina Pe- 
trila, 9479 tone de cărbu
ne. Pentru a fi și mai bi
ne argumentate afirmațiile 
făcute dăm și limitele în
tre care oscilează îndepli
nirea prevederilor de plan 
în procente : 60,3 la sută 
mina Livezeni și 97,0 la 
sută mina Lupeni. De fapt, 
ar fi trebuit să începem 
lista „neîndeplinirilor" cu 
cariera Cîmpu lui Neag, 
care nu și-a realizat nici 
ea sarcinile prevăzute a- 
vînd un procent de înde
plinire a planului de nu
mai 26,3 la sută, dar arc 
o pondere redusă în an
samblul producției de căr
bune extras din Valea 
Jiului.

Aceste rezultate pe care 
le-am amintit atîrnă și
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Acord deplin, 
adeziune fermă
Decretul Consiliului 

de Stat privind mă
suri pentru prevenirea 
și combaterea unor fap
te care afectează buna 
aprovizionare a popu
lației se dovedește a fi, 
prin eficiența măsurilor 
luate, un act normativ 
care vine in sprijinul 
unei aprovizionări ra
ționale și la timp a 
populației, deci o mă
sură în interesul tutu
ror oamenilor muncii. 
Din prevederile Decre
tului rezultă clar că 
statul asigură fiecărui 
om al muncii o bună 
aprovizionare, că există 
o permanentă grijă ca 
în rețeaua de desface
re să se găsească din a- 
bundență produse ali
mentare.

De consemnat că în 
urma aplicării Decretu
lui, aprovizionarea cu 
produse în Valea Jiu
lui s-a schimbat în bi
ne. Oamenii muncii din 
municipiul nostru își 
exprimă adeziunea față 
de măsurile luate de 
partidul și statul nos
tru pentru o aprovizio
nare ritmică și la timp 
a populației.

„UN ACT DE DREP
TATE SOCIALĂ'* *, In 
pagina a Il-a : scrisoare 
de adeziune a unui mi
ner al Văii Jiului.

9 Comitetul U.T.C. de 
la I.R.l.U.M.P. raportează 
depășirea, la zi, a planu
lui la acțiuni finanțate cu 
10 000 lei. Tineri din ca
drul atelierului Varnița, 
sprijiniți de biroul orga
nizației de bază au colec
tat, de la începutul anu
lui, peste 80 tone fier 
vechi. S-au evidențiat în 
mod deosebit în cadrul a- 
cestei acțiuni uteciștii 
Claudia Urs, Ana Krausz, 
Petru Androne și Nicolae 
Oprea.
• Preocupați de îmbu

nătățirea tehnologiilor de 
lucru tinerii de la organi
zația nr. 4 „service" au 
conceput și executat — 
prin autodotare — un
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Permanentul dialog 
dintre cadrele tehnico- 
inginerești și minerii de 
la fronturile de muncă 
direct productive, duc 
Ia o mai bună organi
zare a fluxului de pro
ducție, la randamente 
superioare de abataje, 
în imagine maistrul 
Anton Makai, secretarul 
de partid al sectorului 
VII de la I.M. Lupeni 
în mijlocul minerilor 
din brigada condusă de 
Eugen Vladar ia la cu
noștință rezultatele la 
zi ale acestei formații 
de lucru: realizarea a 
peste 5300 de tone căr
bune peste sarcinile de 
plan.

necesar 
subteran, 

stand 
scurtarea

Macavei, 
Ernest 

pri- 
în- 
la

stand de probe 
activității din 
Eficiența acestui 
constă atît în 
cu 30 a timpului necesar 
reparării codificatoarelor 
cît și in calitatea repara
țiilor. Un aport substan
țial la această importan
tă realizare și l-au adus 
tinerii Viorel 
Mihaela Vuc și 
Ciontoș. Preocupări 
vind autodotarea am 
tîlnit și la tineri de 
organizația nr. 1 Varni
ța, care în prezent fina
lizează lucrările unei ma
carale de 1,5 tone forță.
• Comitetul U.T.C. de 

la mina Uricani și-a în
dreptat in acest an aten-

Îmbunătățirea activității 
de transport la R.C.M. Petroșani, 

stă în puterea colectivului
Lucrările adunării ge

nerale a reprezentanți
lor oamenilor muncii de 
la R.C.M. Petroșani s-au 
desfășurat într-o vibran
tă atmosferă de răspun
dere muncitorească și e- 
xigență față de lipsurile 
care s-au manifestat în 
cadrul colectivului pe 
primele 9 luni ale anului. 
Au fost analizați toți in
dicatorii de plan, dar s-a 
pus un accent deosebit pe 
indicatorii care nu au fost 
îndepliniți, evidențiin- 
du-se pe larg cauzele ca
re au dus la neîndepli- 
nirea lor. Deși se poate 
spune că s-au obținut re
zultate bune pe ansam ■ 
blul activității, pe 
primele 9 luni ale anu
lui indicatorul tone nete 
km a fost realizat în pro
porție de 108,9 la sută, 
rulajul vagonului marfă 
a fost depășit cu 22,1 
procente, viteza comerci
ală marfă a fost depăși
tă cu 1,4 la sută și tona
jul brut pe tren de mar
fă a fost depășit cu 0,2

Echipa de izolatori 
condusă de Vasile So- 
cola, lucrează la defini
tivarea acoperișului blo
cului 17 B de pe Bu
levardul Victoriei din 
Vulcan.

de tine- 
care a 
an au 
rîndurile

preocupă

ția spre întărirea rînduri- 
lor organizației 
ret. In perioada 
trecut din acest 
fost primiți în 
organizației U.T.C. 23 de 
tineri. Totodată, organiza
ția U.T.C. se
de pregătirea și recoman
darea celor mai buni ti
neri pentru a fi primiți 
în partid. Noua calitate 
privind activitatea poli- 
tico-ideologică a organi
zației de tineret de aici 
este redată și de faptul 
că din totalul de 477 de 
tineri 147 sînt membri de 
partid.
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pledoarie pentru copilăria fericită 

„De treci codai 
de aramă.,'*

Duminică, la cabana Rusu, în minunatul 
decor al Parîngului s-a desfășurat o impre
sionantă acțiune pionierească. în pagina a 
lll-a a ziarului, vâ invităm să citiți 
relatările înserate de reporterul nostru, pre
zent la manifestare.

O amplă și tradițională manifestare po-
litico-educativă, cultural-artistică și sportivă, 
o pledoarie pentru copilăria fericită

la sută, totuși sînt unii 
indicatori la care reali
zările au 1'ost sub posi
bilități. De exemplu, in
dicatorul tone expediate 
nu a fost realizat în a- 
ceastă perioadă decît în 
proporție de 95,5 la sută. 
Aceste nerealizări după 
cîte a reieșit din discu
țiile purtate, se datoresc

Adunări generale ale 
reprezentanților 

oamenilor muncii

atît unităților benefici
are de transport, dar șl 
propriei activități a lu
crătorilor ceferiști. Au 
fost depășite staționările 
vagoanelor la încărcare- 
descărcare cu 13,1 la su
tă, ca urmare a imobili
zărilor datorate unor be
neficiari care nu au des
cărcat și încărcat vagoa
nele în termen. Acest 
indicator ar fi putut fi 
îmbunătățit dacă perso
nalul de la R.C.M., ope
ratorii R.V.S. și R.C. ur
măreau ca circulația tre

îermaficarea Petroșaniuiui
Șantierul termoficării 

cunoaște în aceste zile fe
brilitatea finalizării unor 
importante faze de lucrări, 
între Termocentrala Pa- 
roșeni și orașul Vul
can conductele tur și re
tur ale magistralei au fost 
umplute cu apă și a fost 
testată la proba de 72 de 
ore prima turbină trans
formată pentru termofi- 
care. In săptămîna care 
a trecut au continuat spă
lările conductelor magis
tralei și probele la pre
siune. In ciuda repetate
lor chemări lansate de 
constructor și de benefi
ciar pe adresa proiectan
tului să vină la fața locu
lui pentru a rezolva o 
serie de probleme, pînă 
în prezent acesta n-a răs
puns chemărilor. Fiind, 
vorba despre o problemă
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Bilanț rodnic 
pe nouă luni

Colectivul secției de 
transport auto din Vulcan 
al Autobazei Petroșani al 
C.M.V.J., a încheiat nouă 
luni din acest an cu toți 
indicatorii de plan reali
zați. Astfel, indicatorul 
tone marfă transportată 
a fost realizat în proporție 
de 106 la sută, cel al tone
lor kilometri în proporție 
de 112 la sută, parcursul 
mediu zilnic — în propor
ție de 156 la sută și toate 
acestea, în condițiile în ca
re s-au ecoonmisit 7000 1 
de motorină, 2000 1 de 
benzină și 900 1 de lubri- 
fianți. Contribuții deosebi
te la aceste realizări au a- 
vut șoferii Petru Brailovs- 
chi, Ion Cîmpeanu si Ilie 
Matei. (Vasile BELDIE)

nurilor locale, să se des
fășoare normal, fără în- 
tîrzieri. Stațiile care au 
depășit timpul de stațio
nare sînt Lupeni, Vul
can, Livezeni, Petroșani, 
Banița, Crivadia și Sub- 
cetate. Staționarea trenu
rilor în tranzit, cu ma
nevră, a fost depășită cu 
17,2 la sută, iar stațio
narea trenurilor în tran
zit, fără manevră, a fost 
depășită cu 57,9 la sută. 
Aceste staționări sînt da
torate multor închideri 
de linii și descompune
rilor de trenuri care s-au 
făcut pe secție. Față de 
aceste neajunsuri, parti- 
cipanții la adunarea re
prezentanților oamenilor 
muncii, care au aprobat 
sarcinile de plan pe anul 
1982 și programul de 
măsuri, au avut o atitu
dine critică și autocriti
că, analizînd așa cum 
mai spuneam cauzele ca
re au condus la aceste

Gheorglie BOȚEA

fContinuorin pqq u 2-o-

realizate la termen i 
și de cantate

de maximă importanță : 
cum este termoficarea, a- i 
cum în plină toamnă și : 
în prag de iarnă, atitudi- j 
nea proiectantului este de j 
neînțeles. La comanda- j 
mentul de investiții de î 
joi, 8 octombrie a.c. s-a ; 
lansat un nou apel care, : 
sperăm că va fi recepțio- j 
nat cum se cuvine de că- j 
tre proiectant...

La magistrală au a- : 
vansat și lucrările de i- i 
zolații. Pentru aplicarea : 
protecției cu tablă zinca- • 
tă, conducerea Grupului i 
Deva al T. E. C. București : 
a promis cu o săptămîna 5 
în urmă că va suplimenta ? 
numărul de tinichigii. Dar j 
promisiunea n-a fost ono- i 
rată. Pe șantier am întîl- ș

V.S. FENEȘANU j

Continuare in pag. a Z-a) ș
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Un act de areptate socială
Am primit cu deosebi

tă satisfacție Decretul pri
vind măsurile pentru 
prevenirea și combate
rea unor fapte care afec
tează buna aproviziona
re a populației și consi
der că este binevenit 
pentru a pune capăt prac
ticilor de supraaprovi- 
zionare a unor cetățeni. 
Am văzut deseori la uni
tățile noastre comerciale 
oameni cărora le lipsea 
simțul măsurii, cumpă- 
rînd mărfuri peste nevoi
le consumului lor fami
lial. Față de acești oa
meni, în ultima perioadă 
presa și radioteleviziunea 
a luat atitudine fermă. 
Trebuie însă ca și noi, ce
tățenii să intervenim a- 
tunci cînd ne întîlnim cu 
asemenea aspecte, să nu 
așteptăm noi intervenția 
organelor de control spe
cializate.

Eu, împreună cu orta
cii mei am citit cu aten

ție Decretul și conside
răm că este foarte bine 
că se întreprind măsuri 
severe, inclusiv închi
soare, pentru cei care se 
abat de la aceste regle
mentări. Trebuie ca orga
nele în drept să vegheze 
zilnic la respectarea pres
cripțiilor decretului. E- 
chipele de control al oa
menilor muncii să fie mai 
active, să nu permită ca 
vinzătorii din comerț să 
favorizeze pe unii prieteni 
sau cunoscuți, care, pro- 
fitînd de acest lucru, se 
supraaprovizionează. Con
sider că sînt binevenite 
propunerile făcute de or
tacii mei de muncă, oda
tă cu luarea la cunoștin
ță a decretului, care au 
susținut necesitatea apro
vizionării raționale, în 
funcție de nevoile fiecă
rei familii. Noi nu avem 
nevoie de alimente în 
plus decît de atît cît ne 
este necesar, dar este bi-

ne ca pe acestea să le 
obținem fără a pierde 
prea mult timp. Unii oa
meni au timp să stea prin 
unitățile comerciale și 
de trei-patru ori pe zi. 
Noi nu avem timp. Tre
buie să dăm cărbune. De
cretul este binevenit, el 
constituie un act de drep
tate socială ce are în ve
dere lichidarea lăcomiei 
unor oameni care nu se 
pot numi de fapt oameni 
și care produc dezorgani
zări în procesul aprovi
zionării. Este necesar să 
acționăm toți, cu întreaga 
răspundere pentru ca a- 
cest act de dreptate so
cială, să fie respectat, 
contribuind prin aceasta 
la îmbunătățirea activită
ții de aprovizionare, la 
creșterea propriului nos
tru nivel de trai, al bu
năstării noastre.

Martin ELEKEȘ, 
miner, șef de schimb, 

sectorul VI I.M. Lonea

Urmare din pag. I)

mai greu în balanța reali
zărilor, sau mai bine zis 
a nerealizărilor pentru că 
în ele sînt încorporate și 
restanțele la cărbunele coc- 
sificabil, restanțe care cu
mulate de la minele produ
cătoare de cărbune cocsî- 
ficabil se apropie de 10 000 
de tone.

Situația creată este cu 
atît mai îngrijorătoare cu 
cît ne aflăm în ultimul 
trimestru al anului, tri
mestru în care pe iîngă 
obligația ce le revine în
treprinderilor miniere în 
realizarea sarcinilor de 
plan, colectivele de oa
meni ai muncii trebuie să 
pregătească temeinic pro
ducția anului viitor și să

Acțiuni 
ferme

ridice realizările la nive
lul sarcinlor de plan pre
văzute pentru prima lună 
a anului 1982.

Toate acestea sînt mo
tive deosebite pentru sti
mularea inițiativelor de 
valorificare a tuturor re
zervelor interne de care

ț
I
l

î

*

L

îmbunătățirea activității 
de transport

/Urmare din pag. I)

neîmpliniri din propria 
activitate. Relevînd prin
cipalele direcții in care 
trebuie să se acționeze, 
vorbitorii Octavian Dra- 
gotă, Ion Bușoi, Marin 
Balașa, Ion Cătuțoiu, Ion 
Moraru, Avram Vîrtop, 
Iulian Geamănu, Virgil 
Benea, Mihai Florescu, 
Dumitru Muntean și Du- 

'mitru Simionescu s-au re
ferit, în primul iînd la 
reducerea timpului de 
staționare la inCărcare- 
descăfcare și a staționă
rilor în tranzit atît CU 
cît e și fără manevră, 
s-a apreciat că trebuie 
să se acționeze cu măi 
multă operativitate la 
beneficiarii de transport, 
care au transformat va
goanele C.F.R. în maga
zii, plătind localii luni de 
zile pentru
multe vagoane, 
folosirea 
țiuni a 
motive 
tent, 
maxim

sire a lor. O mai mare 
atenție trebuie acordată 
la dirijarea vagoanelor 
pentru export, mai bunei 
întrețineri a acestora, 
asemenea 
cesitatea 
vagoanele 
utilizate 
pentru care 
partizate i 
spre 
mai dirijeze 
chise

„Amfiteatrele" 
muncii 

patriotica
Sfîrșitul acestei săptă- 

mîni va însemna încheie
rea celei de a doua serii 
de muncă patriotică a stu
denților Institutului de 
mine Petroșani. Peste 200 
de studenți, din anii II de 
studii de la ambele facul
tăți, participă la efortul 
colectiv de strîngere a re
coltei și depozitarea a- 
cesteia în hambarele țării. 
La Simeria sau la Deva, 
la Hațeg sau pe ogoarele 
gorjene studenții minieri 
hărnicesc alături de țăra
nii cooperatori.

O mare parte dintre stu
denți au rămas în Petro
șani, unde, timp de două 
săptămîni, au participat 
și participă la ample ac
țiuni de muncă patriotică 
pe șantierele de construc
ții și la noile spații de 
învățămînt ale institutului.

In imagine, fotorepor
terul nostru a suprins do
uă grupe de studenți din 
anul II, facultatea de 
mine la muncă patriotică 
în vederea definitivării 
turnării fundației la unul 
din noile blocuri de pe 
strada Vasile Roaită, din 
Petroșani. (M. B.).

Termoficarea
PetroșanmSui

(Urmare din pag. I)
nit doar aceiași 32 de 
tinichigii existenți dinain
te, care nu realizează de
cît cel mult 50 ml pe zi 
de izolații cu tablă. Or, 
dacă lucrările continuă 
în acest ritm, cum va fi 
acoperită în anul 1981 ma
gistrala cu tablă zincată, 
cînd tabla de zinc se a- 
flă în stoc ?

In zona gării Livezeni, 
după cum ne-a asigurat 
ing. Nicolae Nemeș, șeful 
lotului Paroșeni al T.E.C., 
conductele vor fi sudate 
pînă luni, 12 octombrie. 
Aici, după cum am cons
tatat se lucrează intens. 
Două caturi de conductă, 
tip liră, au fost sudate 
„la sol" și urmau să fie 
înălțate și fixate pe so
cluri. Intre pîrîul Slăti- 
oara și Livezeni mai sînt 
de executat cîteva racor
duri spre punctele termi
ce.

Provoacă nedumerire 
lipsa de receptivitate a 
conducerii Grupului de 
șantiere Petroșani al 
T.C.II. față de lucrările 
ce-i revin din termofica- 
re. In cursul acestei săp
tămîni practic nu s-a fă
cut mai nimic la puncte
le termice. Din cele 7 
puncte termice, după cum

s-a constatat la fața locu
lui, nu s-au continuat lu
crările decît la două. La 
cinci din cele 7 puncte 
termice n-au fost plasa
te efective. Este adevărat 
că lipsesc unele vane, dar 
între timp, pînă la sosi
rea vanelor, pentru a nu 
întîrzia lucrările se cer e- 
fectuate alte operații de 
construcții-montaj. Pe 
bună dreptate la coman
damentul de investiții s-a 
cerut tovarășului Dumi
tru Țurnă, directorul Gru
pului de șantiere Petro
șani să dovedească mai 
mult spirit de răspunde
re față de problemele ter- 
moficării.

In prezent, problema 
principală o constituie fi
nalizarea lucrărilor la 
punctele termice, asigu
rarea într-un timp cît 
mai scurt a vanelor de 
aerisire și de golire, nece
sare atît pe magistrală cît 
și la punctele termice. 
Au fost făcute demersuri
le necesare și se aș
teaptă zilnic sosirea 
vanelor. Pe măsură ce a- 
cestea sosesc, trebuie asi
gurat transportul și mon
tarea lor. Examenul pro
belor tehnologice a ma
gistralei Paroșeni — Pe
troșani e aproape. Dar și 
iarna bate la ușă !

unul sau mai 
pentru 

în bune condi- 
parcului de loco-
și vagoane exis- 
redueîndu-se la 
timpul de nefolo-

se remarca 
stringentă

C.F.R. să 
în
■ au lost 
astfel 

exemplu, să nu 
vagoane 

la transportul

De 
ne- 
ca 
fie

scopurile 
re- 

ineît, 
se 

în
de 

bușteni unde sînt degra
date, dar se evidenția și 
un alt aspect — necesi
tatea unei mai bune con
lucrări între comparti
mentele R.C.M.-ului (trac
țiune, mișcare, manevră). 

Vorbitorii în cuvîntul 
lor au subliniat că stă în 
puterea 
tuturor 
la R.C.M. ca în lunile ca
re au mai rămas din a- 
cest an să reduc i la mi
nim aceste rămîneri în 
urmă astfel încit să cre
eze toate condițiile pen
tru îndeplinirea planului 
pe care l-au aprobat pen
tru anul 1982.

se

colectivului, 
muncitorilor

a 
de

_ Studenții anilor II de Ia Institutul de mine Petroșani, prezenți Ia 
muncă pe șantierul construcțiilor <le locuințe din Petroșani, nivelează pămin- 
tul în vederea turnării fundației unui nou bloc, in zona noului centru civic.

dispune fiecare formație 
de lucru, pentru o mobili
zare exemplară a tuturor 
oamenilor muncii, pentru 
întărirea disciplinei sub 
toate aspectele.

Organelor și organiza
țiilor de partid, organiza
țiilor de masă și obștești 
conducerilor colective, le 
revine sarcina de mare 
răspundere de a mobiliza 
la acțiuni ferme, hotărîte 
și mai ales eficiente pe 
fiecare om al muncii din 
cadrul întreprinderilor mi
niere astfel îneît efectul 
negativ al realizărilor din 
prima decadă să fie di
minuat pînă la sfîrșitul a- 
cestei luni și să creeze pre
mise optime îndeplinirii 
integrale a prevederilor de 
plan trimestriale, să asi
gure condițiile necesare 
pregătirii producției anu-. 
lui viitor.

I

I© UN NOU BLOC. Pe 
noul tronson al bulevardu-

■ lui Victoriei din Vulcan 
I constructorii T.C.H. au fi-

nalizat blocul 17 cu 3

Iscări șl 36 d£ apartamen
te cu 2, 3 și 4 camere. La

I parterul blocului urmează 
I să fie amenajate spații co- 
Smerciale. La finalizarea 

lucrării o contribuție deo-
i subită si-a adus echipa de
K--------- --------------------------

EcwmoMti școlar a început, iar acțiunile de colectareEFouUiREl a hîrtiei de către elevi trebuie intensificate
© I)e la începutul noului an școlar și pînă în 

ziua de 8 octombrie, deci in mai puțin de o lună, 
elevii din Valea Jiului au Colectat și predat 4 190 
kilograme de hîrtie.

@ Pentru fabricarea unei tone de hîrtie se taie 
5 arbori maturi și se consumă 800 kWh energie e- 
lectricfi.

@ Cantitatea de hîrtie colectată și predată în
locuiește la fabricarea celulozei 12—16 mc de lemn

e Din hîrtia rezultată se pot fabrica 10 000 ca
iete pentru elevi.

De cum a început noul 
an de învățămînt în mul
te școli din municipiul 
nostru s-a dat startul și 
în acțiunea» de Colectare 
a hîrtiei și altor materia
le refolosibile. Printre pri
mii elevi care au predat 
la Centrul de recuperare,

colectare, aprovizionare șl 
desfacere Livezeni — hîr
tia colectată se numără 
cei de la Grupul școlar 
din Lupeni (Șc. profesio
nală), care la nu
mai 8 zile de la înce
perea cursurilor au colec
tat și predat 550 kg de

hîrtie. In p/imele zece zi
le de la începerea anului 
școlar au predat hîrtie 
Școala generală din Uri- 
câni (660 kg), cea din 
Cîmpu lui Neag (200 kg), 
Școala generală nr. 5 Pe- 
trila (830 kg), Școala ge
nerala nr. 4 Vulcan (700 
kg), Școala generală nr. 
5 Petroșani (1230 kg), 
Școala generală nr. 6 Pe- 
trila (1100 kg). Drept re
zultat în mai puțin de o 
lună de la începerea nou
lui an școlar elevii din 
Valea Jiului au colectat 
și predat pentru valorifi
care 4190 kg de hîrtie.

Deci se poate spune că 
în general acțiunea de co

lectare și predare a hîr
tiei în școlile din Valea 
Jiului a demarat bine, 
dar există încă suficiente 
posibilități în această di
recție, chiar și în școlile 
unde acțiunea a început 
bine. Să exemplificăm. 
Chiar dacă Școala genera
lă din Uricani a colectat 
și predat 660 kg de hîrtie, 
raportată la numărul ma
re de elevi care învață 
aici, cantitatea este mică. 
Același lucru este valabil 
și la celelalte școli, deși 
startul acestei importan
te acțiuni s-a dat aproape 
pretutindeni concomitent 
cu începerea anului de 
învățămînt. Mai sînt însă

unități școlare unde acțiu
nea s-a urnit greu din loc. 

Organizarea simultană 
a acțiunii de colectare a 
hîrtiei în toate clasele din 
școală ușurează trans
portarea ei operativă de 
către mașinile centrului 
din Livezeni, cu condiția 
ca hîrtia colectată să fie 
de minim 600 kg.

Facem pe această cale 
un apel către cadrele di
dactice organizațiile de 
U.T.C. și pionieri din 
școli să organizeze cu re
gularitate acțiuni de co
lectare a hîrtiei și a altor 
materiale refolosibile atît 
de necesare economiei 
naționale. (D. CR1ȘAN).

zidari condusă de Gheor- 
ghe Radeș.

0 FARA... SIFON. Re
venim în problema auto- 
sifoanelor, pentru că, se 
vede, conducerea 
C.P.V.I.L.F. care adminis
trează (buna) funcționare 
a sifonăriel, o neglijează. 
S-au strîns capsulele de la 
cetățeni, dar ele au rămas 
și rămîn cu încăpățînare 
goale. E mai bine să bem 
fără sifon, tovarăși de la 
C.P.V.I.L.F. ?

Q ZIUA AGITATORU
LUI DE GRUPA SINDI
CALA, acțiune menită să 
impulsioneze activitățile 
sindicale în sprijinul pro
ducției s-a desfășurat, ieri, 
la clubul Lupeni. Azi, ora 
18, același club organizea
ză pe șantierul de cons
trucții o dezbatere pe te
ma „Căi și mijloace de 
reducere a consumurilor 
specifice, de refolosire a 
materialelor de construc
ție".

© D‘ALE COPIILOR. 
Copiii de vîrstă preșcolară 
din Petroșani îi roagă fru

mos pe cei ce administrea
ză parcul din centrul ora
șului să se îngrijească de 
leagănele în care ei s-ar 
simți bine dacă ar avea 
și scânduri la scaune și culturale înălțate în 

noștri în localitățile 
tate. (A.M.)

© PROPUNERE,

daca 
rău.

n-ar scîrțîi așa de

• EXCURSII. Peste 60
elevi ai Școlii generale
Uricani au făcut o fru
moasă și instructivă ex
cursie la Cimpușel. 42 de 
pensionari, bărbați și fe
mei, din Lupeni, au fost 
în data de 8 ale acestei 
luni într-o excursie pe

social- 
anii 
vizi-

Cetă-

ruta Lupeni — Petroșani, 
Simeria, Aurel Vlaicu, Al
ba Iulia, Sebeș și retur. Ei 
au admirat peisajul, obiec
tive economice și

țenii comunei Aninoasa 
propun prin intermediul 
ziarului nostru (și credem 
că propunerea este justifi
cată), conducerii A.U.T.L.P. 
să găsească modalitatea de 
a circula și în continua
re autobuzul de la ora

------------------------------------—-K
21,30, Petroșani — Aninoa
sa. De asemenea propun 
ca dimineața sâ fie intro
duse autobuze la orele 6,30, 
7 și 7,30, fiind absolut ne
cesare pentru transportul 
elevilor și studenților spre 
Petroșani. Așteptăm con
firmarea celor propuse aici.

Rubrică realizată de 
Mircea BUJORESCU

I 
I 
I

vo informăm J
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O amplă și tradițională mj^ifeștare pojițico-educațivă.
cultural-artistică și sportive, o pledoarie pentru copilăria feric'tă

ARAMĂ..."„DE TRECI CODRII DE
Paring, duminică, 11 

octombrie 1981. Vînt 
sănătos de munte și 

soai e. Platoul de lingă ca
bana Rusu a fost mai plin 
de viață ca oricind. Viață, 
veselie, încîntare, cunoaș
tere. Atributele copilăriei. 
De două mii de ori copilă
rie. Pentru că, duminică, 
peste două mii de suflete 
tinere au urcat pe cărările 
muntelui, urmtnd îndemnul 
Luceafărului in inegalabi
lele și inimitabilele versuri 
„De treci codrii de ara
mă...". Codrii Paringului, 
ruginiți de culorile toamnei 
au răsunat de cîntecele pio
nierilor de dimineața pină 
spre orele serii. Manifesta
rea, devenită tradițională, 
ca făcînd parte din viața 
lor, i-a reunit din nou pe 
elevii și pionierii școlilor 
generale din Petroșani, Pe
trila. Lonea și Aninoasa.

Jk fost, după opinia ma- 
jorității celor pre- 

vA zenți una dintre ce
le mai reușite ediții, poate 
chiar cea mai reușită. Am 
stat de vorbă, spre sfirși- 
tul acțiunii cu unul din cei 
care au trăit printre pri

mii emoția inițierii acestei 
întîlniri în decorul feeric 
al muntelui, prof. Evdo- 
phia Băcoi de la Școala ge
nerală nr. 4 Petroșani, ca
re a avut ideea organizării 
acestei manifestări. Era în 
1968. Au trecut de atunci 
13 ani și, de la an la an, 
acțiunea s-a amplificat, a 
crescut calitativ.

ra un rîu de munte, 
glasurile cristaline 
ale copiilor, o ex

presie de vigoare, sănătate 
și veselie, au însuflețit pla
toul încă din primele ore 
ale dimineții. La ora 10, 
pioniera Mihaela Tolomei, 
de la Școala generală nr. 
6 din Petrila, dă semnalul 
pionieresc „Pionieri, pen
tru intimpinarea dra

pelelor, drepți!". Se 
cintă tricolorul, moment 
solemn cu profunde rezo
nanțe în inimile celor pre- 
zenți. Două mii de glasuri 
intonează cuvintele dragi 
nouă, tuturor: „Sintem un 
popor în lume...". Drapelele 
flutură ușor in adierea vira
tului de toamnă, momentul 
înălțător dăinuie în conș
tiința tuturor.

Este o fericită coinciden
ță, deschiderea anului spor
tiv școlar și de pregătire 
a tineretului pentru apăra
rea patriei odată cu acțiu
nea „De treci codrii de a- 
ramă“.

A urmat trecerea în re
vistă a unităților de pio
nieri în marș cu cîntec, ca
re s-a constituit și ca pro
bă la unul din numeroasele 
concursuri desfășurate du
minică. In grupuri compac
te, cu cîntec, unitățile de 
pionieri, una mai nume
roasă decît alta, purtînd 
drapele și pancarte au tre
cut rînd pe rînd pe platou. 
Copii sănătoși, viguroși, vi
itorul națiunii noastre.

e toată 
fă platoului 
v apoi <

întinderea 
i au început 
concursurile, 

bine organizate, puse la 
punct pină la ultimul amă
nunt. întrecerile sportive, 
cele mai viu disputate, au 
atras suporteri, adevărate 
galerii, mult mai bine or
ganizate decît la fotbal pe 
stadioane. Concursurile de 
orientare turistică, de de
sene („Culorile toamnei"), 
ștafeta aplicativ-distracti- 
vă, „Micii sanitari", con
fecționarea celui mai ori
ginal costum de carnaval, 
trofeul „Cetina de brad" 
pentru cei mai buni cîntă- 
reți de muzică populară, 
alergarea cu oul în lingu

ră, fuga în sac, toate aces
tea au însuflețit atmosfera 
de voie bună și destindere 
de la cabana Rusu. Bucă
tării improvizate, au apărut 
ca din pămînt. Bucătărese- 
le cu codițe au pregătit 
mămăliguța și tocănițele. 
Peste tot, ceaunuri, făcăle- 
țe, mese întinse pe iarbă. 
Și, bineînțeles, sfaturi : 
„Mai pune sare", „Vezi că 
se arde" etc., etc... Con
cursul „Cel mai gustos me
niu" a fost, de fapt, și nici 
nu se putea altfel, doar un 
pretext. Pentru că, o mă- 
măliguță și o tocăniță gă
tite „pe loc", la munte, sînt 
într-adevăr formidabile. Ce 
mai vuiet, un permanent 
du-te-vino, cîntece, glume, 
jocuri. Tăcuți cu crestele 
înălțate semeț către cer, 
munții trăiau parcă și ei, 
veselia copiilor.

Imaginați-vă peste 2000 
de copii îmbrăcați multico
lor, mașini, focuri, ceaunu
ri, costume de carnaval, 
cîntece, făcălețe, acordeoa- 
ne, pui fripți, fotbal, citric, 
chitare, tir, alergări cu ouă 
în linguri, profesori, elevi, 
pancarte cu numărul școli
lor, chemări, mici certuri, 

fuga în sac, stații de am
plificare, colegi, prieteni, 
microfoane, concursuri, ciș- 
tigători, diplome, premii, 
învinși și învingători, la
crimi de bucurie sau de 
necaz...

g5* ste greu de exprimat 
in cuvinte ce s-a pe- 

rct*  trecut duminică pe 
platoul de lingă cabana 
Rusu. Această acțiune or
ganizată ireproșabil de 
Consiliul municipal al or
ganizației pionierilor de
vine, an de an o 
tradiție frumoasă, dem
nă de toată lauda, impre
sionantă. Este o manifes
tare politico-educalivă, cul
tural-artistică și sportivă

completă, complexă, utilă 
și eficientă. Am stat de 
vorbă cu sute de copii și 
dascăli, spațiul nu ne per
mite să reproducem discu
țiile. Am reținut, însă, de 
la toți că de treci codrii de 
aramă n-ai decît de cîștigat,
devi mai bun, sufletul ți-
este mai curat, mai fru-
mos, mai pur.

O notă bună pentru co-
merț, care a desfăcut can
tități impresionante de 
produse adecvate copiilor, 
pentru spital care a trimis, 
pentru orice eventuali
tate asistență medicală, 
pentru miliție, care a 
dirijat circulația fără e- 
venimente. Nici un a- 
mănunt nu a fost negli
jat, totul a fost bine orga
nizat și pus la punct. Cer
cul speologic „Piatra Ro
șie" și 20 de elevi de la 
Liceul Vulcan au luat ini
țiativa ca, după manifes
tare, să participe la o ac
țiune de toată lauda, cură
țirea zonei de hîrtii și res
turi. Frumos !

Ne vine greu să ne des
părțim de amintirea aces
tei zile minunate. In nu
mele celor peste 2000 de 
copii, al dascălilor lor, al 
părinților lor, mineri, pre
paratori sau constructori 
ai Văii Jiului, mulțumim 
pentru frumusețea acestei 
zile, mulțumim partidului 
pentru copilăria noastră 
fericită. La revedere in 
anul 1982 !

Mircea BUJORESCU

Rezultatele concursurilor
Desen : I. Școala generală nr. 2 Petrila ; II — 4 

Petroșani ; III — 2, 5, 6 Petroșani, 1 Petrila. Micii sa
nitari : I — 1, 5, 4, 7 Petroșani, Aninoasa, 6 Petrila; 
Muzică populară : Ion Tiric și Aurora Răscoleanu — 
3 Petrila ; Felicia Rădoi — Iscroni ; Luminița Epure 
— 7 Petroșani; Sebastian Ionică — 2 Petroșani ; 
Costume carnaval : I — 6 Petrila; II — 6 Petroșani; 
III — 2 Petrila; Orientare turistică : I — 1 Petrila ; 
II — 6 -Petrila ; III — 2 Petrila ; Ștafetă aplicativă : 

j + tir — 6 Petrila, 1 Petrila, 5 Petroșani ; Frînghie: 
! 6 Petrila, 5 Petroșani, 2 Petroșani ; Oul in lingură : 

Rodica Sturza (6 Petroșani), Romulus Săpînțan (6 
Petrila) ; Fuga in sac : Camelia Ghionoaie (5 Petrila), 
V. Cocoșatu (6 Petroșani) ; Trec detașamentele — 6 
Petrila.

Fotbal, divizia A

Carențe vechi, în fața 
unui examen dificil

Baschet, divizia B (tineret)

In perioada de întrerupe
re a campionatului, în do
rința de a-și omogeniza lo
tul și pentru închegarea tr- 
nor inedite scheme tactice, 
divizionara A Jiul a con
tractat două partide ami
cale, pe teren propriu, în 
compania Corvinului și Po
litehnicii Timișoara. Cu a- 
cest prilej au fost încercați 
și cîțiva jucători din eșa

loanele inferioare, care și-au 
exprimat dorința de a evo
lua sub culorile formației 
din Vale. In prima parti- 

•, dă, gazdele au învins la 
limită 4—3 (3—3), dar au 
avut probleme deosebite cu 
„noul val" hunedorean, bi
ne strunit de luciditatea 
tactică și percuția lui Lu- 
cescu și Dumitrache. De- 
sincronizările angrenajului 
intercompartimental al Jiu
lui au fost mai evidente 
duminică, atunci cînd stu
denții timișoreni au admi

nistrat o lecție aspră par
tenerilor lor de joc, ceea 
ce suprinde este faptul că 
golul învingătorilor a fost 
înscris exact cînd formația 
noastră alinia în teren cea 
mai mare parte a unspre- 
zecelui titular. Antrenorii 
Libardi și Tonca au încer
cat „soluția" Floare in a- 
tac, fostul golgeter din Cu- 
gir, acum la Inter Sibiu, cu 
un plus evident de kilo
grame, n-a dat satisfacție. 
De asemenea, Manea (F.C. 
Olt) nu se ridică la nivelul 
exigențelor de primă cate
gorie, în schimb Coca II, 
revenit recent din armată, 
dovedește un apetit deose
bit în incursiunile pe ari
pă. De-a lungul celor două 
partide, s-a reliefat, din 
păcate, un decalaj prea 
mare între titulari și uncie 
rezerve.

In jocul echipei din Vale 
nemulțumește încă aportul

mijlocașilor, care nu „fil
trează" fazele, încetinesc 
ritmul atacurilor, dar și a- 
tacanții se complică în 
driblinguri, se „ascund" du
pă adversar. Pierderea ba
lonului prinde echipa pe 
picior greșit, cele patru 
goluri primite evidenția
ză tocmai „ruperea" liniei 
mediane și replierea tardi
vă a fotbaliștilor marginali. 
Presingul se dovedește 
doar o noțiune, iată deci că 
problemele ivite în parti
dele amicale trebuie să dea 
de gîndit antrenorilor mai 
ales că în jocurile cu miză, 
reprezentanții noștri, cu 
toată experiența unora, ma
nifestă un trac de... debu- 
tanți. De altfel, în perioada 
întreruperii, și-au făcut pe 
deplin datoria doar Neagu, 
Șumulanschi, Rusu și Ca- 
vai, menționăm, de ase
menea, faptul că Varga a 
depășit lunga perioadă de 
criză, golul înscris de mij
locașul nostru în partida 
cu Corvinul demonstrind o 

reorientare mai lucidă a 
calităților sale tehnice. 
Partidele amicale au lăsat 
o impresie nefavorabilă pu
ținilor spectatori și prin 
ieșirile nesportive ale unor 
jucători, injuriile adresate 
de Giuchici unui redactor 
al ziarului nostru și coechi
pierilor nefăcînd cinste 
profesorului diplomat de 
educație fizică și sport. Ce 
are de zis conducerea clu
bului, vis-a-vis de atmosfe
ra de fair play, care tre
buie să troneze în teren 
și în afara Iui 7

Miercuri, un nou exa
men dificil pentru fotbaliș
tii din Vale, cînd, pe teren 
propriu vor primi replica 
formației F.C. Constanța. 
In vederea trecerii sale cu 
succes, galeria are datoria 
să-și reordoneze și să-și 
reîntregească rîndurile, fi
indcă în momentele de 
cumpănă se verifică atașa
mentul față de culorile clu
bului.

Sever INDIAN

Victorie grei,
- JWL ȘTIINȚA PETRO

ȘANI — CHIMIA CRA
IOVA 76—66 (44—67). Du
pă ce în etapa trecută a 
„stat" datorită faptului 
că echipa Volanul din Sa
tir Mare s-a retras, forma
ția din Petroșani a întîlnit 
în fața propriilor suporteri 
echipa craioveană Chimia. 
Venită în Vale cu gîndul 
de a realiză surpriza etapei 
formația olteană a început 
in forța meciul și a reușit 
17 minute să aibă aVanta- 

. jui de partea ei. Conduși 
bine de pe margine de an-

l trenorul lor, profesor Teo
dor Szilagyi jucătorii Jiu-

| lui au reușit totuși să în
cheie prima parte a jocului 
cu un avantaj de 7 puncte. 
Glieorghe Ghiță, Mircea 

f Pușcaș, Nicolae Mihuți, 
' Alexe Ghiță, Constantin 
j Duna, Virgil Gima, Radu

Bucerzan, Alexandru Și- 

dar meritată
panu, Mircea Bralu și 
Petre Singeorzan, au în
ceput a doua repriză 
cu dorința de a dovedi pu
blicului că avem o echipă 
unită, talentată și capabilă 
să realizeze jocuri frumoa
se. S-a jucat prudent, curat 
și am avut posibilitatea să 
rulăm întregul lot, fiecare 
jucător putînd să aplice 
„lecția" învățată la antre
namente. Au punctat 
Glieorghe Ghiță (21), Mir
cea Pușcaș (16), Alexe 
Ghiță (14), Constantin Du
na (10), Nicolae Mihuți (9) 
și Alexandru Șipanu ((6). 
Este a doua victorie în 
campionat (din dou jo
curi) a echipei din P 'tro- 
șani care duminica viitoa
re se va deplasa Ia Mediaș 
pentru a susține meciul cu 
echipa locală Știința. Le 
dorim jucătorilor noștri 
succes.

lozsef FiLDNER



4 Steagul roșu MARȚI, 13 OCTOMBRIE 1981

Participarea activa a României
succesd actualei sesiuni a O.N.U

NAȚIUNILE UNITE 12 
(Agerpres). — Cea de-â 
36-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. a intrat 
într-o nouă etapă, cu ca
racter predominant de lu
cru, în care, timp de două 
luni, urmează a fi aborda
te cele peste 130 de punc
te înscrise pe ordinea de 
zi. O serie de probleme 
importante de pe agenda 
sesiunii vor fi examinate 
în plenul Adunării. In pa
ralel își vor continua ac
tivitatea diferitele comite
te ale Adunării, care vor 
dezbate celelalte probleme 
de pe ordinea de zi.

Astfel. Comitetul pentru 
problemele politice și de 
securitate și-a stabilit pro
gramul de lucru, urmînd 
să se ocupe aproape în ex
clusivitate de diferitele as
pecte ale problematicii de
zarmării. Printre punctele 
ce vor fi abordate, un loc 
de frunte îl ocupă propu
nerea României privind 
reducerea bugetelor mi
litare, ca una din cerințe
le cele mai urgente 
vieții internaționale, 
ultima parte a activității 
sale, Comitetul va exami
na o altă propunere a ță
rii noastre, privind dezvol-

ale 
în

tarea și întărirea relațiilor 
de bună vecinătate între 
state.

Comitetul pentru proble
mele economice și financi
are și-a început deja acti
vitatea în fața sa aflin- 
du-se un șir de probleme 
fundamentale ale economi
ei mondiale.

în Comitetul pentru pro
blemele sociale, umanitare 
și culturale se va trece la 
examinarea ansamblului 
problematicii de ordin so
cial. în acest cadru, unul 
din punctele ' importante, 
înscris la inițiativa Româ
niei este cel cu privire la 
Anul internațional al tine
retului. După cum se știe, 
în acest scop a fost creat 
un Comitet consultativ al 
O.N.U., al cărui președinte 
este reprezentantul Româ
niei, tovarășul Nicu 
Ceau.șescu. Comitet care a 
elaborat un program de 
activități și măsuri pentru 
marcarea acestui important 
eveniment.

Una din 
jore care 
xaminată 
ridic este
glementarea 
nică a diferendelor dintre

problemele ma- 
urmează a fi e- 
în Comitetul ju- 
cel privind re- 

pe cale pa.ș-

state, problemă adusă în 
dezbaterea O.N.U. la ini
țiativa României. în legă
tură cu această chestiune, 
la actuala sesiune a fost 
creat un grup de lucru 
special, prezidat de repîe- 
zentantul României, care 
a primit sarcina de a con
tinua procesul de 
re, început la 
trecută, a unei 
ții a Adunării 
privind reglementarea 
cale pașnică a diferendelor. 
Discuțiile din grupul de 
lucru se desfășoară pe baza 
unui proiect inițiat 
România, împreună 
alte țări.

Ansamblul lucrărilor 
pînă acum ale sesiunii, 
și programul pentru peri
oada următoare pun în e- 
vidență participarea activă 
a României, în spiritul o- 
rientărilor și pozițiilor de 
principiu fundamentate de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu, dorința 
noastre de a face 
pentru a contribui, alături 
de alte state, la succesul 
actualei sesiuni, la întări
rea rolului O.N.U. în în
treaga viață politică și e- 
conomică internațională.

din Octombrie

elabora- 
sesiunea 
Declara- 
Generale 

pe

de 
cu

de
ca

țării 
totul

Intervențiile delegației române, primite cu interes
deosebit la Congresul mondial al femeilor

MOSCOVA 12 (Agerpres). 
— La Moscova au fost da
te publicității chemările 
C.C. al P.C.U.S. cu pri
lejul celei de-a 64-a ani
versări a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie.

Chemările îndeamnă oa
menii muncii din U.R.S.S. 
ca, sub conducerea parti
dului, să folosească posi
bilitățile oferite de socia
lismul dezvoltat, potenția
lul productiv și tehnico- 
științific al țării, să mă
rească eficiența și să îm
bunătățească calitatea pro
ducției la fiecare loc de 
muncă, să lupte cu per
severență pentru avîntul 
continuu al agriculturii.

Adresînd un salut tutu
ror popoarelor lumii, che-

mările le îndeamnă la lup
ta pentru pace și dezar
mare. Este adresat un sa
lut partidelor comuniste 
și muncitorești, oamenilor 
muncii din toate țările. 
Comitetul Central al 
P.C.U.S. a adresat, de a- 
semenea, un salut popoa
relor țărilor socialiste.

în chemarea adresată 
popoarelor țărilor europe
ne se face un apel la lup
ta împotriva uneltirilor 
imperialismului, militaris
mului și revanșismuluî, îm
potriva înarmării, a ampla
sării . de noi rachete pe 
teritoriul Europei, pentru 
destindere, pentru înlătu
rarea pericolului 
război.

BONN 12 (Agerpres). — 
Referindu-se la amplele 
demonstrații care au avut 
loc sîmbătă la Bonn împo
triva armamentelor și înar
mărilor nucleare, agenția 
France Presse scrie, 
tre altele : „Mișcarea pa
cifistă vest-germană, 
a reunit 300 000 persoane, 
ceea ce constituie cea mai 
importantă manifestație de 
acest gen din istoria R. F.

în-

care

Ample demonstrații 
împotriva armamentelor 
și înarmărilor nucleare

deDeclarația primului ministru al Republicii Zimbabwe

I’RAGA 12 (Agerpres). — 
Corespondență de la Anca 
Voican. La Praga au con
tinuat lucrările Congresului 
mondial al femeilor. în 
cursul dezbaterilor din cele 
șase comisii ale congresu
lui, intervențiile delegației 
române au fost primite cu 
iăeosebit interes. S-au ex
primat aprecieri cu privi
te la politica internă și 
externă a partidului și sta
tului nostru, 
a tovarășului 
Ceau.șescu. precum și 
condițiile create 
noastră pentru 
femeii în toate 
Se activitate, în 
rea societății. în 
avînd ca teme lupta fe
meii pentru independență 
națională și dezvoltare și, 
respectiv, pentru pace și 
dezarmare, din partea ță
rii noastre au luat cuvîn- 
tul Tamara Dobrin și Ma7 
ria Groza, 
ale Consiliului Național al 
Femeilor. Actualul Con
gres mondial al femeilor, 
a arătat reprezentanta 
României în prima dintre 
comisiile menționate, se

personal 
Nicolae 

la 
în țara 
afirmarea 
domeniile 
conduee- 
comisiile

vicepreședinte

desfășoară în condiții în 
care apare mai necesară 
ca oricînd unirea tot mai 
strîrisă a forțelor progre
siste de pretutindeni, a 
maselor de femei, în lupta 
pentru așezarea pe noi 
baze a raporturilor dintre 
state, pentru instaurarea 
noii ordini economice in
ternaționale, care să asi
gure progresul și prosperi
tatea omenirii, deplina in
tegrare a tuturor mem
brilor societății în pro
cesul dezvoltării. România 
sprijină în mod ferm lupta 
popoarelor pentru eliberare 
națională și consolidarea 
independenței lor econo- 
m ice.

Abordînd problemele pă
cii și dezarmării, reprezen
tanta României în comisia 
consacrată acestei teme, 
a subliniat că, în actualele 
împrejurări internaționale, 
imperativul cel mai arză
tor al popoarelor, al for
țelor progresiste, inclusiv 
al maselor de femei, îl 
constituie unirea eforturilor 
pentru consolidarea păcii, 
încetarea cursei înarmări-

lor și trecerea la măsuri 
concrete de dezarmare, în 
primul rînd de dezarmare 
nucleară. Femeile din 
România susțin cu toată 
fermitatea politica internă 
și externă a statului nos
tru, dînd o înaltă aprecie
re acțiunii neobosite a 
președintelui Nicolae 
Ceau.șescu în direcția dez
voltării cooperării și înțe- 

a

SALISBURY 12 (Ager- 
preș). — Primul ministru 
al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, a apreciat, 
într-o declarație, că Na
mibia ar putea deveni in
dependentă înainte 
șitul anului 
grupul 
blema 
Unite, 
tanie, 
Canada) ar face presiuni 
asupra Africii de Sud.

în legătură cu vizita pe 
care o delegație a celor 
cinci țări membre ale 
grupului de contact urmea
ză să o facă în Zimbabwe 
luna aceasta, Mugabe și-a

exprimat speranța că 
legația îl va informa 
detaliu asupra discuțiilor 
pe care le-a avut cu con
ducătorii sud-africani.

Sw/r
CEA DE-A XI-A Adu

nare Națională a Partidu
lui Revoluționar Instituțio
nal, de guvernămînt, ale 
«ărei lucrări s-au desfă
șurat la Ciudad de Mexi
co, l-a proclamat pe Mi
guel de Lamadrid drept 
candidat al P.R.I. la pre
ședinția Mexicului în pers
pectiva alegerilor prezi
dențiale ce vor avea loc 
în Mexic în 1982. Candi
datura sa a fost propusă 
tei 25 septembrie de toate 
Sectoarele ce compun P.R.I.

ZIARUL „PRAVDA" pu
blică amănunte în legătu- 

cu recuperarea aurului 
<aare a zăcut, aproape 40 
'de ani, pe fundul mării, la 
bordul crucișătorului en- 

' îjiez „Brighton", torpilat în 
țfenpu! celui de-al doilea 

i fl&zboi mondial.

de- 
în

Germania, s-a impus ca o 
forță politică pe care can
celarul Helmut Schmidt, 
statele majore politice și 
S.U.A. nu o vor mai putea 
ignora".

Această manifestație de 
masă, continuă agenția, a 
demonstrat că mișcarea 
pacifistă, desfășurată în 
principal împotriva am
plasării de rachete nucle
are americane pe teritoriul 
R. F. Germania, nu se li
mitează la „persoane izo
late" sau la „agitatori po
litici de extremă stingă", 
cum pretindea presa de 
dreapta. O mare parte a 
tineretului vest-german 
vede în desfășurarea ra
chetelor Pershing-2 și a 

celor de croazieră o ame
nințare teribilă la 
păcii.

adresa

de sfîr- 
dacă 

în pro- 
(Statele

1982,
de contact
Namibiei
Franța, Marea Bri- 

R. F. Germania și

Premieră mondială absolută

legerii internaționale, 
păcii și destinderii.

Referi ndu-se la răspun
derea oamenilor de știin- 

în rîndul cărora se 
un număr tot mai 

pentru sal- 
de perico- 
vorbitoarea 

în cadrul

ță. 
află 
mare de femei, 
varea omenirii 
lui războiului, 
a relevat că
celui de-al 16-lea Congres 
de istorie a științei, tova
rășa Elena Ceaușescu a 
subliniat necesitatea ca 
oamenii de știință să mili
teze pentru ca rezultatele 
muncii lor să fie puse ex
clusiv în slujba vieții, a 
progresului și bunăstării 
popoarelor.

Creșterea importurilor 
de oțel în 

Statele Unite
WASHINGTON 12 (Ager- 

pres). Potrivit datelor fur
nizate la Washington, în 
ultimele luni s-a constatat 
o creștere a importurilor 
de oțel în Statele Unite, 
în august 
un nivel 
milioane 
tone mai 
iulie și 
mai mult față de august 
1980. Agenția France Pres- 
se notează faptul că, în 
fața acestei situații, fir
mele siderurgice americane 
au solicitat Administrației 
luarea unor măsuri protec- 
ționiste, ceea ce ar pune 
guvernul într-o situație de
licată, datorită politicii 
sale de liberalizare 
schimburilor comerciale.

WASHINGTON 12 (A-
gerpres). — Americanii John 
Shoecroft (in vîrstă de 37 
de ani) și Fred Gorrell (40 
de ani) au reușit dumini
că, în premieră mondială 
absolută, traversarea teri
toriului Statelor Unite de 
la vest spre est cu ajuto
rul unui balon umplut cu 
heliu. Ei au parcurs dis
tanța de 2115 miie (4050 
km) dintre țărmul Califor
nian la Oceanul Pacific și 
Insula Sapelo, situată în

largui
55 de 
Agen--

Oceanul Atlantic, în 
statului Georgia, în 
ore și 25 de minute, 
ția U.P.I., care transmite 
știrea,, menționează că cei 
doi temerari au pilotat ba
lonul, denumit „Super 
Chicken III", avînd înăl
țimea unei clădiri cu zece 
etaje și o nacelă în for
mă de ou, de unde și nu
mele aparatului de 
Ei au navigat fără 
dente, la o altitudine 
die de 9000 metri.

Dupâ 28 de ani

zbor, 
inci- 
me-

înregistrîndu-se 
record de 2,2 

tone, cu 400 000 
mult decît în 

cu 800 000 tone

REYKJAVIK 12 (Ager- 
pres). —• Corpurile neîn
suflețite a șapte aviatori 
americani dispăruți cu 28 
de ani în urmă cu un a- 
vion de tipul „Neptune" 
deasupra Islandei au fost 
găsite în stare perfectă de 
conservare într-un ghețar 
din sudul insulei, de cîti- 
va păstori.

Avionul, care se întorcea 
în 1953 dintr-o misiune la 
baza americană din Key- 
flavik, a făcut, se pare, o 
aterizare forțată pe ghe
țarul Myrdal, la 17 de
cembrie după ce pilotul

anunțase că aparatul 
află în dificultate. La 
dul aparatului, care a 
pecat într-o fisură a 
țarului, se aflau nouă 
soane. Condițiile atmosfe
rice erau atunci atît de 
dificile încît abia după o 
săptămînă un elicopter a 
reușit să aterizeze pe ghe
țar. Cercetările întreprin
se s-au soldat însă. nu
mai cu găsirea corpului 
neînsuflețit al unui singur 
aviator. Nu a fost desco
perită atunci nici o urmă 
de avion.

se 
bor- 
alu- 
ghe- 
per-

înlocuirea din funcție a membrilor întregii 
conduceri tehnice a lotului
Conducerea Consiliului 

Național pentru Educație 
Fizică și. Sport a aprobat 
hotărîrea Biroului Federa
ției Române de Fotbal pri
vind înlocuirea din funcție 
a membrilor întregii con
duceri tehnice a lotului re
prezentativ, compusă din 
Ștefan Covaci, Valentin 
Stănescu și Victor Stăncu- 
lescu. Această hotărîre are 
în vedere rezultatele cu 
totul nesatisfăcătoare ob
ținute de echipa reprezen
tativă de fotbal în ultima 
vreme și cu deosebire 
prestația sub orice critică 
a echipei în partidele re
cente cu echipa Ungariei 
.și cu echipa Elveției, par
tide în care echipa noastră 
avea posibilitatea să obți
nă calificarea în turneul

de fotbal
Campionatului

Spania —

reprezentativ HLMt

școlar.
11,00 Șoimii
11,10
11,30

final al 
Mondial din 
1982. în termen de 7 zile, 
Biroul Federației Române 
de Fotbal va face propu
neri privind 
cere tehnică 
prezentative.

Federația 
Fotbal va analiza 
în care antrenorii cluburi
lor au sprijinit pregătirea 
lotului național în vederea 
ultimelor meciuri din pre
liminariile Campionatului 
Mondial, modul de pregă
tire și de comportare ale 
fiecărui component al lo
tului național, va discuta 
lipsurile 
privința 
trebuie să domnească 
toate cluburile, luînd 
șurile corespunzătoare.

noua condu- 
a echipei re

Română de 
modul

manifestate 
disciplinei

în 
care

în 
mă-

Biroul Executiv al Con
siliului Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport 
Biroul Federației 
de Fotbal 
rea în ceea 
aplicarea 
fotbalistică 
tivul tehnic a 
necesare stabilite 
caracter de directivă — în 
pregătirea echipei naționale 
de fotbal, în privința lipsei 
de exigență în luarea unor 
decizii ferme în procesul 
de instruire pe baze știin
țifice, a selecției unor ju
cători de valoare pe care 
îi reclamă fotbalul modern 
competitiv.

și
Române 

simt răspunde- 
ce 
în 
de

privește ne- 
activitatea 

către colec- 
măsurilor 

cu
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PETROȘANI — 7 No
iembrie: Febra aurului; 
Republica : încă o dată 
la Veneția ; 
Iancu Jianu zapciul ; 
Colosul din 
I—II.

PETRILA : 
tanic.

LONEA j 
pentru toți.

ANINOASA 
furtunoasă.

VULCAN — Lucea
fărul: Contrabandiștii 
din Rajgrad.

LUPENI — Cultural : 
Secretul casetofonului; 
Muncitoresc i Divina 
Emma.

URICANI i Iancu 
anu zapciul

Unirea :

Rodos,

S.O.S. Ti-

Dreptate

i Cursă

ffi-

TV
9,00 Teleșcoală.

10,05 învățămînt pre-

12,50
16,00
16,05
16,30
16,55

17,20

18,25

patriei.
Desene animate. 
Film serial. Sfi
darea. Reluarea 
ultimului episod, 
în lumea enigme
lor.
Telex. 
Telex.
Teleșcoală. 
Agronomia TVS. 
Album istoric : Me
saje peste veacuri 
și milenii.
Clubul 
lui.
Almanah
resc.
Forum 
deologic.
1001 de

tineretu-

pionie-

politico-i-

seri.18,50
19,00 Telejurnal.
19,25 Actualitatea 

nomică.
20,00 Oamenii de 

ță și pacea,
20.15 Teatru TV.

optimistul de Paul 
Everao. Premieră 
pe țară.

22,00 Miniaturi de 
pin.

22.15 Telejurnal.

eco-

știin-

Bill

Cho-
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