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Fermitate în realizarea 
angajamentelor asumate 

de comuniști

Hotarirea confecțio- 
nerelor de la Vulcan — 
în imaginea alăturată —, 
de a-.și realiza sarcinile 
de plan, se îmbină cons
tant, cu atenția pentru 
îmbunătățirea calității 
produselor.

Satisfacția muncii 
produsele de calitate

Răspunzînd chemării a- dresate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceayșescu, activul d^ .partid, întregul colectiv de. .âfneni’ai muncii de la sectorul II al minei Uricani în frunte cu comuniștii au realizat în perioada care a trecut din acest an însemnate sporuri la producția de cărbune cocsificabjl. Comitetul de partid din sector a orientat preocupările membrilor da partid — mineri șefi de brigadă, cadre tehnico-inginerești — spre găsirea celor mai eficiente modalități de îmbunătățire a organizării producției și a muncii, a inițiat și desfășurat o amplă activitate politico-organ i- zatorică, i-a mobilizat pe toți comuniștii la acțiunile specifice vieții de organizație și celor care vizează introducerea progresului tehnic, creșterea productivității muncii, diminuarea consumurilor, folosirea corespunzătoare a utilajelor și instalațiilor din dotare,, calificarea și policalificarea personalului. Ăcționînd în acest context, brigada condusă de comunistul Ilie Amorăriței a extras în plus în perioada care a trecut dis^acpst an peste 1 600 tone diîcbune, depășind productivitatea muncii planificată. în medie cu 1.5 tone pe post. Un alt comunist de nădejde, Gheorghe Scorpie, a reușit să extragă

ca

o depășire de lucrări de pregătire, comunist, Eugen Tă- partid
la zim.c.Unuilin, nou primit îni s-a încredințat sarcina de a conduce o brigadă de pregătiri și de a executa galeria de cap din panoul 9. Modul cum s-a achitat orea- de Sarcina combine vederea

suplimentar 480 tone, să îmbunătățească simțitor calitatea cărbunelui. Inițiativa aplicată de această brigadă „Exemplu în muncă, familie, societate" s-a dovedit eficientă, numărul absențelor nemotivate și al concediilor medicale în a- ceastă brigadă reducîn- du-se considerabil.De subliniat faptulrecentele adunări generale de dări de seamă și alegeri au scos în evidență noi rezerve de îmbunătățire a activității de extracție. Cu introducerii acest prilej, mulți comuniști au făcut propuneri concrete, și-au asumat noi angajamente. Astfel. Dumitru Bornoiu, în numele ortacilor săi s-a angajat ca suitorul de atac din panoul 5, lucrare complexă și importantă să fie dată i’ funcțipne cu trei zile înainte de termenul planificat.De notat că brigada ace

de sarcina încredințată dovedesc cei 171 mc lizați peste prevederi această brigadă.uneide înaintare în urgentării lucrărilor la galeria de cap din panoul 9, a revenit comuniștilor din brigada condusă de Victor Mezarnbrovschi care, așa rum am înțeles din
Constantin GRAURE

Colectivul sectorului II al 
I.M. Lonea a înregistrat de 
la începutul anului pînă tnr 
prezent o producție record 
- 5 200 t»ne de cărbune ex- 
’trase peste plan. Depășirea 
a fost realizată prin-sporirea 
productivității muncii cu 1,2 
tone pe. post față, de sarcina 
planificată pe sector. De re
marcat că acest frumos suc
ces a fost realizat în abata
je cu susținere clasică și ta
van de rezistență și datorită 
asigurării funcționării ire
proșabile a utilajelor.

Cele mai importante de
pășiri de plan le-au realizat 
minerii din schimburile con
duse de Vasile Grosu, Ludo
vic Antal, Petru Elecheș, Cons
tantin Bunea, Dumitru Cosi- 
țian, Vasile Biciugu, Grigore 
Popescu, Ion Vărgatu, Nico
lae Răbulea, Eugen Tibu, Du
mitru Dăscălescu și Ion Ba
ciu, care lucrează in brigă
zile conduse de Andrei An
tal, Gheorghe Poenaru 
Gheorghe Balica. (V.S.)

Indemînarea și migala specifică femeilor, coroborată cu însușirea continuă a tainelor pentru cu zi că ne-am cîștigat a- profesia aleasă, a făcut ca cest drept prin muncă productivitatea-muncii Ia și pricepere. Dovada? As- întreprlnderea de confec- țăzi timpul de asimilare ții Vulcan să se. dubleze, a unui model pentru ex- în numai un an : în 1980 port este 1Ș nivelul în- s-au realizat 65 246 lei pe treprinderilor cu tradiție persoană, iar în 1981 s-au în confecții. Din recentul realizat 134 093 lei pe. model așipiilăt — 48 371 -persoană.Pentru colectivul de .40 de femei ce alcătuiesc formația I A din schimbul II Condus de Cătălina ,B1qc — ajutoare de mais- ca alte formații tru —, anul 1981 este un an plin de semnificații. Li s-a încredințat să facă, produse ■ live pe piața „Am primit cu dar și cu-înaltă dere această sarcină, .

— a cărui comanda a fost de 5 000 bucăți fuste nu am avut refuzate la C.T.C. nici , o bucată". „Dacă a-' vem rezultate mai bune aceasta se datorează faptului că sîntem o echipă unită, ne ajutăm Unele pe altele — afirma confecți on era Rodiră Poenaru. Ne place meseria aleasă și o practicăm cu plăcere. Satisfacția muncii noastre aredrept izvor produse decalitate". Despre acest lucru ne-a. vorbit și confec-

sarcina competi- externă.bucurie răspunde mărturisea confecționară Adela Matei care- a ocupat .locul II pe întreprindere în anul trecut-. De fapt eț-a examenul priceperii . și hărniciei noastre și nu voiam să se creadă, că noi sîntem egale băr- Ccntmuar* in pag a 2-a, ,

Teodor ARVINTE

fConttnuare tn pag a 2-a,

La ieșirea din șut, un 
schimb al brigăzii con
duse de Vasile Rusu, de 
la sectorul V al minei 
Lupeni. Harnicul colec
tiv al sectorului a rea
lizat de la începutul a- 
nului o producție supli
mentară de 1150 tone 
cărbune.

1 .

LA PETROȘANI

Adunarea festivă 
dedicată zilei 
de 8 Martie

a„Valea . ■

Efortul autodepășirii
Minerii sectorului III de kg pe post. Depășiri la 

la I.M. Dilja au început producția fizică de cărbu
ne au mai obținut și mi
nerii conduși de cunoscu- 
ții brigadieri Dumitru 
Pop, Laurențiu Burial. Va
lerian Maxim, Gheorghe 
Opreanu, Nicolae Pinti- 
lie și Emil. Aionesei. Cele 
1800 tone de cărbune ex
trase suplimentar vorbesc 
despre hărnicia acestui 
colectiv de mineri de la 

.sectorul III.
„Pentru a obține aceste 

rezultate, am analizat îm-

cei de-al doilea an al cin
cinalului cu rezultate bu
ne. Prin discuțiile purta
te cu fiecare membrii al 
colectivului în adunările 
generale ale organizației 
de bază, în ședințele de 
grupă sindicală s-a reușit 
să fie mobilizat intregul 
colectiv âl sectorului ast
fel incit la sfîrșitul celor 
două luni, ■ toate cele opt 
brigăzi de la cărbune, să 
îți depășească sarcinile 
de plan. Brigăzile condu- preună cu întregul colectiv 
se de minerii Nicolae To
ma și Nicolae Cosma, prin 
mobilizaiea superioară a 
potențialului propriu, au 
crescut productivitatea, 
muncii cu peste 1000 de (Continuare în pag. a 2-a)

potențialul de care dispu
nem, am discutat cu fieca
re șef de brigadă în parte, 
cu toți oamenii muncii din

Gheorghe BOȚEA

Eficiența instruirii practice a elevilor 
este dată de stimularea gîndirii 

și potențialului lor creatorPrin legarea cunoștințe- însușirea unor în deniilor teoretice ale elevilor nări practice, creativitatea de practică, învățămîntul contribuie la pregătirea tinerei generații în vederea unei integrări , eficiente în viața economică și socială. Acest caracter modelator al școlii este realizat Valea Jiului atît prin dernizarea metodelor formelor de predare, care au scopul de a stimula gîn-, direa elevilor, cit și activitatea desfășurată atelierele școlare (de nut este faptul că în Iile generale sînt 72 iar in licee peste 40) în cadrul- . cărora se manifestă prin

Văiimunci în. mineritulJiului și, pentru ,a se integra rapid și eficient în activitatea economică, este necesar să cunoască. încă de acum, tehnica și tehno-
inmoși

prin în reți» șeo-

și se formează bazele gîndirii economice. în toate' unitățile de învățămînt din municipiu se . acordă o a-,’ tenție permanentă perfec- fogiile din întreprinderile miniere. Iată de ce am a-ționării de conținut a pregătirii practice' integrată în contextul orientării școlare și profesionale a elevilor.— O condiție a îmbunătățirii instruirii practice din. ateliere este modernizarea bazei materiale, ne spunea ing. Ion Cruceru, directorul Liceului industrial din Petroșani, Elevii noștri vor

Tiberiu SPA-TARÎU

(Continuata In pag. a 2-a)

Sala de spectacoleTeatrului de statJiului", a găzduit, în după-z amiaza zilei de ieri, adunarea festivă dedicată Zilei internaționale a femeii, la care au participat tovarășele Ana Boșprogân, secretar al Comitetului județean de partid. Eelicia Necsa, secretar al Comitatului municipal de .parti... membre ale Biroului și Comitetului municipal al femeilor, președinte și membre ale comisiilor de femei din reședința de municipiu, reprezentanți ai organizațiilor de masă și obștești. Despre semnificația zilei , de 8 Martie și contribuția femeilor din municipiul noștru la opera de transformare revoluționară a societății românești, la e- dificarea socialismului, a vorbit tovarășa Voichița Mic.heș, președinta Comitetului municipal al^emcilor.în încheiere, a fost prezentat un spectacol artistic omagial, realizat cu concursul formațiilor șoimilor patriei, pionierilor și Casei de cultură a sindicatelor din Petroșani.Adunări festive similare se vor desfășura, în zilele următoare și in celelalte orașe ale.Văii Jiului.
DIALOG-CETĂȚENESC

(In pag. a 3-a)
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Prea puține fapte, prea multe 
justificări, aminări, promisiunitransportul în comun, a- . provizionarea comercială, transportul de tonaj greu pentru șantiere, din cauza

Drumul suspinelor, al amăgirilor, al promisiunilor... Cum oare mai poate fi numit acest crîmpei de .drum național pe care-1 vi- hîrtoapelor apărute pe res- sează (cu coșmaruri) șoferii de pe autodube, autobuze, trailere. pe j ’ blestemă (cu năduf) proprietarii de autoturisme, dacă au nevoie să treacă spre și de la Lupeni încoace ? Drumul nepăsării față de starea mașinilor, față de mărfurile transportate și totodată drumul 
nepriceperii: cineva a dat examen la acest și a obținut mai mult ca sigur un calificativ . rușinos...La Lupeni, participăm la 
o discuție între tanții consiliului — tovarășii Horea. primarul orașului,
rich Daradicș,

fțjrmare din pag ti

pentru a termina varianta". Să fim realiști, 6 întîrziere 
de doi ani nu poate fi recuperată într-o lună. Și, de fapt, reluarea lucrărilor la variantă nu presupune ca actualul drum să fie definitiv abandonat!„Invitații" au fost poftiți apoi, pe traseu. Nu știm dacă au avut la îndemînă rite o pereche de cizme, sau n.U.„

. Sîntem datori cu o explicație. Am folosit ghilimele pentru expresia „invitați", și iată de ce : Porțiunea de drum grav deteriorată din Lupeni nu a- parține consiliului popu lar orășenesc ei, Direcției de drumuri și poduri 'Timișoara. Conducerea acesteia ar fi trebuit să fie cea dinții- care să cunoască starea drumului. Este locul de muncă al acestor specialiști, este terenul lor de activitate unde ar trebui să ajungă primii, în caz de deteriorări. Apoi, după ce le remediază, să ne invite să străbatem drumul res-■ pectiv, fără griji, în condi- ' ții de confort. -De fapt, pe traseul amintit, ei trebuiau să fie gazdele, iar lupene- nii, ca beneficiari, să fie invitați.,.
în fine, au fost făcute, să zicem, ultimele promisiuni. încrezători, așteptăm împlinirea acestora i repararea urgentă a actualului drum și accelerarea’ lucrărilor la varianta pentru noul drum de intrare în oraș. Sîntem încrezători, dar facem și noi o promisiune, aceea de a reveni pe tema, tratată dacă încep din nou tergiversările.

tanțial sarcinile de plan și angajamentul (100 tone de cărbune zilnic) asumat în adunarea generală de a- legeri.în primele zile care au trecut din luna martie, colectivul sectorului II, în
spusele lor, își vor respecta angajamentul ca în a doua jumătate a lunii martie, noul utilaj să fie pus în funcțiune.Stilul de muncă viu, dinamic, convingător adoptat de comitetul de partid pe sector a imprimat un suflu nou întrecerii socialiste, întrecere în fruntea căreia se situează numeroși comuniști între care Spiridon Scorpie, Dumitru Ba- ciu, Dănilă Szas, Toader Todea, Gheorghe Popa, Procopic- Moateș și Gheorghe Popovlci. Concomitent cu acțiunile pentru crește-.

tone și 43 ml lucrări dc pregătiri în două luni ale anului — comitetul Si or-pectiva porțiune. „Mai 
, multi mineri au cerut' lin 

răspuns ferm în adunările 
oamenilor muncii, fiind 
sătui de promisiuni, sau 
de cîrpeli, care nu fac alt
ceva decît să agraveze o 
stare de fapt. Ce le puterii 
spune ? Cînd vom avea o 
arteră de circulație cores
punzătoare? Răspunsul în- tîrzie cîteva minute. „In- capitol vitații" au nevoie de aceste minute pentru a-și ordona gînduriie. pentru a încropi o explicație cît de cît plauzibilă. încep primele justificări. „Desigur, s-a 
creat o situație... 
înțelegem.» Pe 
viitorului drum 
sînt întîrziate, dar 
e timpul favorabil 
vom grăbi... Trebuie să mu
tăm un cablu..." ^Justificări, încercări (palide) de a ocoli adevăratul subiect, de a nu vorbi despre cauze, despre răspundere. „Noi re
parăm drumul, dar apa ca
re curge nu este a noastră". Poftim scuză ! Adică, dre- narea,. captarea apei nu fac parte din lucrare ? Sau specialiștii consideră că pentru Lupeni e deajuns și o jumătate de măsură ?! Apoi, din nou, încercarea de a transfera- discuția pe terenul viitorului drum, cel întîrziat cu aproape doi ani: 
„Ne vom concentra forțele

care-1

reprezen- popular Tom a. Friede- vicep reședințe, Ioan Covrig, șel'ui oficiului gospodărie, in calitate dc gazde, avînd drept „invitați" pe tovarășul Victor Dec, directorul adjunct al Direcției de drumuri și poduri Timișoara, Gheorghe Brinzan, șeful secției județene a numitei direcții. însoțiți de încă vreo 3—4 persoane. Subiectul iiscuției nu a necesitat prea multe expuneri de motive: 
„Ați parcurs, venind în
coace, o porțiune de drum, 
la intrarea în oraș..." într-o . liniște apăsătoare, primarul explică „invitaților" greutățile suportate de localnici, dar mai ales de unitățile economice, care asigură

Noi vă 
varianta 
lucrările 

acum
Ș> ne

« •

Efortul autodepăș/rii
(Urmare din pag 1)

sector sarcinile de plan ce 
ne revin, problemele de 
protecția muncii și abate
rile săvîrșite de la discipli- 

■ na în muncă și tehnologică. 
Oamenii au luat atitudine, 
s-a arătat în mod tovără
șesc unde s-a greșit și cum 
trebuie să lucrăm în viitor. 
Am format din colectivul 
sectorului o familie, ne 
spunea ing. Emilian Nea- 
goe, șeful sectorului. Pen
tru a obține rezultate' bune 
trebuia să asigurăm front 
de lucru tuturor formați
ilor. Lucrările de pregătiri 
din cadrul sectorului nu au 
fost ținute' pe loc, ci dim- 

- potrivă, se lucrează în a- 
vans?.

Pentru o mai bună apro
vizionare eu materiale a 
fost creată in cadrul secto
rului o echipă formată din 
2—3 muncitori pe schimb 
care se ocupă cu aprovizio
narea brigăzilor cu mate
rialul lemnos, și adus la 
aproximativ 100 de metri 
de fiecare loc de muncă. 
Pe lingă această echipă, 
fiecare brigadă participă 
la transportul lemnului in 
abataje, schimbul nu plea
că de la locul de ' muncă, 
pînă nu sosește celălalt cu 
materialele necesare în ve
derea continuării lucrului. 
Mai sînt unele greutăți din 
cauza lemnului verde și li
med, necesitind susținere 
suplimentară, ceea ce duce 
la scăderea productivității 
muncii, deci trebuie insis
tat de conducerea minei și

de cei de la serviciul de a- 
provizionare pentru a adu
ce masa lemnoasă uscată 
și în cantități suficiente.: 
Tot personalul tehnic al 
sectorului, adjuneții șefu
lui de sector ing. Constan
tin Groșanu, maiștrii Cor
nel Prața și Ion Zuba, Du
mitru Oană, Ion Babiuc, I- 
lie Pîncă, Dumitru Văcă- 
riue, Vasile Rîbu și Vami- 
lie Vodislav au fost repar
tizați pe schimburi. Deci 
asistența tehnică este asi
gurată. - Organizația de 
partid, grupele sindicale au 
depus eforturi susținute 
pentru întărirea disciplinei 
muncii în cadrul sectorului. 
„Anul trecut în luna ianua
rie am avut 171 .de- absen
țe nemotivate, anul acesta 
numai 17, iar în -luna fe
bruarie de la 150 cite au 
fost anul trecut am scăzut 
la 18 — ne spunea secreta
rul de partid — maistrul 
Vasile Rîbu. Asta însă rtu 
înseamnă că am epuizat 
toate rezervele de care dis
punem, încă mai avem cî- 
țiva ortaci în sector 
ne creează greutăți, 
dacă nu vor înțelege
trebuie să fie în rînd cu 
lectivul, va trebui să 
despărțim de ei".

Am prezentat, atît 
pot să exprime

cure 
dar 

eă 
co
necît pot să exprime cuvintele, 

activitatea unui sector de 
producție, un sector la ca
re lucrează un colectiv în
chegat, oameni destoinici, 
care cu responsabilitatea 
comunistă ce-i caracteri
zează acționează mereu 
pentru autodepășire.

*

AZI. La Casa pionierilor 
și șoimilor patriei din Pe- 
trila are loc o întîlnire a 
membrilor cercului de e- 
lectronică cu specialiști din 
producție. Despre .frumu
sețea meseriei de electro
nist le va vorbi pionierilor 
ing. Victor Leahu de la 
I.U.M.P.1

GOSPODĂREASCA. Mo
bilizați de organizația de 
partid, de deputat, cetățenii

Ioan MUSTAȚA

ționera Floarea Filip care părea totuși necăjită că pot face și mai mult dar că mai sînt și unele neajunsuri legate de aprovizionare și chiar de unele întîrzieri repetate, amspune, de la serviciu, din cauza mijloacelor de transport’aie A.U.T.L. Petroșani.Ani reținut dorința continuă pentru mai mult și mai bine, eliminarea timpilor neproductivi. Bunăoară lansatoarea formației Veronica Dănilă susținea : „Mă străduiesc să asigur tot ce trebuie formației. Sînt convinsă că depinde și de mine calitatea producției asigu- rînd o bună aprovizionare, înlăturînd munca în asalt și implicit rebuturile", Despre răspunderea față de livrarea producției către export cît și

ganizațiile de partid pe schimburi se preocupă îndeaproape de reducerea consumurilor materiale, de recondiționarea și refolo- sirea unor armături metalice, grinzi, scocuri etc. însuflețiți de îndemnurile adresate de secretarul general al partidului, tovară-șui Nicolae" Ceaușescu de a spori producția de cărbune cocsiflcabil, comuniștii
dr’umat și sprijinit de comitetul de partid, a extras pește prevederi 526 tone de cărbune. Sînt roadele muncii politico-organizatorice și educative depuse dedin cadrul sectorului II alI.M. Uricani, cel mai mecanizat sector al minei, au
noite organe de partid a- lese, care au imprimat activității economice un suflu dinamic.

muncii - produsele pentru intern, la' parametri calitativi, controloarea ’ de calitate Aurica For- nade menționa: „Calitatea nu se realizează capăt de linie, înainte aceasta realizăm un guros control pe baze lucru, pe operații. Drept mărturie este că din cele 850 bucăți compleuri e- xecutate de cele 40 muncitoare din formația 1 A na am avut nici un refuz la calitate". •„Faptul că formația condusă de Cătălina Bloc are cele mai bune rezultate, ne destăinuia Ioan Moldovan reprezentantul Centralei de confecții București, se datorează disciplinei care domnește în formație — fără absențe nemotivate, respectarea timpului de lucru și folosirea rațională a utilajelor — dar și unei îndrumări tehnice compe-

la de ride

!■

tente. Aș putea spune că, comunista Bloc, realizează în modul său de con- cele exi-ducere a formației, trei mari calități : gență. .îndrumare și eon- * trol". '*<■ viAm întîlnit în'anclăeri ' ? noastră tehnologul schimbului II, pe Liliana Fesz- ner care îndruma con- fecționerele Adela Dam- șa și Ileana Tănase de la formația 2 A condusă de Eugen Narița, să introducă în lucru modelul 47 369 — fustă căptușită prevăzută cu trei cute. Migala și răbdarea eu- care îndruma fiecare operație ne-a întărit convinge- . rea că întregul colectiv al întreprinderii de confecții Vulcan este angajat să-și sporească producția și în a-.' cest an, la nivelul creseînd al exigențelor de calitate.

e.

Eficiența instruirii practice a elevilor este dată 
de stimularea gîndirii și potențialului lor creator

'Urmare din pag 1} sintetizată ătît în recenta expoziție a creației tehni- co-științifice — unde au fost acordate premii pentru realizări cum sînt „Detector de flacără deschisă ■ cu semnalizare optică și acustică", „Dispecerizare și comandă la distanță a utilajelor electrice din abataj și fluxul de transport" — cit și de concursurile meserii, dețeană, secțiunea 13, avea loc duminică și luni în localul liceului (vor mai participa elevi de la liceele din Vulcan, nr. 1 Lupeni, Brad, Criscior, Călan, Orăștie, nr. 2 Lupeni. Si; meria, Petrila, nr. 1, 3, 4

menajat un atelier de ma- ' sini miniere, cuprinzînd utilaje dintre cele mai moderne din industria minieră. Cu un pronunțat caracter funcțional, atelierul a intrat în circuitul, invăță- mîntului la sfirșitul lunii ./ februarie. Pregătirea prac- . tică a elevilor noștri se desfășoară în ateliere (treapta I de liceu și clasa■ a XI-a, profil mecanici pentru mașini și utilaje) și în întreprinderile miniere unde este necesar, totuși, un mai mare interes pentru rotirea la diferite locuri de muncă pentru a cunoaște în întregime meseria. Pentru clasele a XI a și a Xll-a s-a creat și o modalitate de stimulare : conform legislației în vigoare o cotă parte din ce se realizează, este primită de elevi.Eficiența instruirii prac- căruia i se acordă o per- liee a elevilor din Liceul manentă atenție.industrial Petroșani a fost — Problemele economice

pe a căror etapă ju-va

se împletesc în viitoarea activitate in care se Vor încadra elevii după absolvire cu cele educative, ne spunea prof. Gheorghe A- na, directorul liceului. A- vem baze proprii de instruire (în școală și în unitățile comerciale). Fiecare clasă este împărțită în două grupe, în primele două ore din fiecare zi, se efectuează activități de ins- indeosebt recepțio- și vinza-. concomi-

încheiat urmează

truire orientate spre cunoașterea, narea, expunerea rea mărfurilor, tent cu- calculul economic. Următoarele ore, împreună cu maiștrii instructori, participă efectiv la activi- Deva, nr. 1 și 2 Hunedoa- tatea de vînzare din unită- ra) pentru profilele miner, preparare, electromecanic, mecanic mașini și u- tilaje tehnologice.La Liceul economic și de drept administrativ din Petroșani organizarea practicii este un aspect de fond

țile economice. în liceul nostru mai pregătim două clase (72 de elevi) care sînt specializați din acest trimestru pe grupe de mărfuri, cu toții urmînd a fi repartizați la „Jiul" care este în trucție. Valoarea structuri a practicii cuprinsă și în rezultatele concursului pe meserii (s-a
magazinulcons- acestei este

etapa pe școală și să' participăm la , faza pe țară) îh care șjnt. integrate în mod" Vnfetic cunoștințele teoretice cele practice,în cadrul practicii producție elevii produc numai o serie de contractate eu ' întreprinderile, ci își conștiința, utilitatea muncii lor le creează motivații psihologice care-î stimulează în ceea ce produo cu pasiune. Este cea mai semnificativă. cooidonată a practicii, care învinge și unele greutăți întimpinate de școli (mai ales eu materia primă), determining, cum este la școlile generale nr. 1 Lupeni, nr. 5 Petroșani, nr. 5 Vulcan, o ’ acțiune sistematică pentru a transforma orele de practică în ore de educație, de pregătire a elevilor pentru a se integra în^viața socială și economică.

șiîn nu piese.modelează

din cartierul 6 Petroșani, 
profitînd de încălzirea tim
pului au demarat acțiunea 
de gospodărire și înfrumu
sețare. De cite va zile, buni 
gospodari ca Ludovic Sol- 
ga, Emerik ICarda, Iuliu. 
Feț și alții pot fi văzuți în- 
lăturind urmele iernii, cu- 
rățind rămășițele de ghea
ță de pe trotuare și rigole, 
șanțurile și străzile.

EXPOZIȚII. In cadrul 
acțiunii „Săptămîna cărții 
pentru femei", la întreprin
derea de confecții din ora
șul Vulcan a fost deschisă 
o expoziție de cărți, cu vîn-

, zare. Ieri la ora 14, s-a 
deschis o expoziție simila
ră și la întreprinderea de 
tricotaje din Petroșani. Ex
pozițiile au fost organizate 
și deschise de membri ai 
cenaclului literar „Panait 
Istrati" din Petroșani.

UN NOU BLOC. In ora
șul Uricani, constructorii 
din cadrul șantierului 3 
Lupeni al T.C.H. au început 
lucrările de construcție la 
un nou bloc de locuințe. 
Este vorba de blocul. 19 
prin care se continuă sis
tematizarea cartierului Bu
cura.

O VESTE BUNA pentru 
schiori și amatorii de dru
meții ' montane : la Cimpi- 
na, unde au fost executate 
instalațiile de bază ale te- 
lescaunului Straja-Lupeni 
s-a terminat recondiționa
rea angrenajului. In aceste 
condiții, în cîteva zile a- 
cesta va fi adus șl montat. 
Este deci probabil că în 
aurind, cu prilejul „Cupei 
Minerul Lupeni" la schi, 
care se va desfășura în S3—14 martie, telescaunul 
va funcționa.

COLOCVIU DE ISTO
RIE. Pentru astăzi, -de la 
ora 14, la sediul întreprin
derii de reparații și între
ținere a utilajului minier 
— Petroșani este programat 
un colocviu de istorie, tn 
cadrul colocviului, organi
zat de universitatea cultu- 
ral-științifică de pe lingă 
Casa de cultură din Petro
șani, se va pune în dezba
tere tema „Semnificațiile 
actului istorie de la 6 mar
tie 1S45“.

■MMM «MMM MKM. MBMBM W MMMMMM^^

EXCURSIE. In perioada^\ 
30 aprilie — 17 mai va fi I 
organizată o excursie în I. 
U.R.S.S. pe ruta Moscova I 
— Crasnodar, Soci, Tbilisi, 
Bacu. înscrierile șt alte 
amănunte se primesc la fi
liala din Petroșani a O.J.T. 
Hunedoara.

Rubrică realizată de
Viorel STRAUȚ
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cît de gospodar este locatarul
Cum se asigură schimbarea 

buteliilor de aragaz?Intre obligațiile locatarilor pentru nerea locuințelor, timpul și în cuantumul reglementat de lege a chiriei ca și efectuarea cu operativitate a reparațiilor de interior la instalațiile sanitare, au o importanță deose- bită, de efectuarea lor de- pinzînd menținerea funcționalității normale a spațiilor de locuit, prelungirea vieții locuințelor. Un control efectuat recent împreună cu organele de resort în cartierul Aeroport din Petroșani ne-a oferit prilejul ele a vedea apartamentul nr. 24 din "blocul 9, strada Saturn. Cele două camere locuite de familia Kadar, formată din trei persoane; ofereau un cadru de viață civilizat: pereți uscați, curați, cu tapete frumoase, originale, ,wi o urmă de umezeală, *■ ordine. Contribuția locatarilor la această înfățișare permanentă a apartamentului — pentru că vizita noastră nu a fost anunțată —, o apreciem ca meritorie. Desigur, tot așa se înfățișează marea majoritate a apartamentelor construite și atribuite familiilor oa- men ilor mun cii dinJiului în ultimeleTot în blocul din strada Saturn, am deschis mentului nr. gri, tavanul eu condens, apă de la locatarul do dea

ce revin întreți- plata la

Valea decenii, nr. 9 'însă,aparta-ușa19 : pereți neumed, .holul infiltrații de
NOTE

supra, Cauza — dezlipire la coloana de evacuare a e apei reziduale, urmată-de o reparație superficială făcută de instalatorii E.G.C.L. Locatarul apartamentului, Ludovic Gali, îngrijorat, a solicitat reprezentantului E.G.C.L. Petroșani spri-. jin, I s-a promis. Noi însă întrebăm : de ce s-a aștep- avansată a a
aAștep- partea Petro-a. a-

tat degradarea apartamentului pentru face, în sfîrșit, o reparație de mîntuială, care nu rezolvat problema ? tăm răspuns din conducerii E.G.C.L.șani.Echipa de controljuns și în garsoniera nr. 6 din blocul nr. 2, strada Saturn. Locatar, Dumitru Vlă- dulescu, fost încadrat la lotul din Valea Jiului al întreprinderii de construcții căi ferate Timișoara. Constatăm că locatarul nu și-a plătit chiria pe tot anul 1981, pentru că — ne declara el — nu r s-a reținut de către șantier. Deluni nu mai lucrează, ocu- pîndu-se „stăruitor" treide completarea fișei de lichidare. Dezordinea, culoarea cenușie a pereților garsonierei, stadiul avansat de degradare a instalației sanitare, toate acestea completau neglijența acestui locatar. Firesc, vizita s-a încheiat cu invitarea locata-

rului la organul de ordine.In garsoniera nr. 8 din același bloc a fost găsit, muncitorul Uie Umerel de la același lot al I.C.C.F, Timișoara, fără repartiție și fără contract de închiriere. I-a dat cheia inginerul Constanținescu și a ocupat garsoniera care, cu numai cîteva zile înainte era locuită de o altă persoană. Eludarea prevederilor legii era evidentă și totuși, muncitorului Uie Umerel nu i s-a cerut decît să legalizeze ocuparea garsonierei. Dacă se va proceda în continuare tot la fel, nu ne putem aștepta decît la noi ocupări abuzive de locuințe. A- eeasta pentru că — referin- du-ne la alte aspecte care preced unele ocupări abuzive de apartamente ori vin să le ateste — cu prilejul controlului au fost întocmite nu mai puțin de 17 procese verbale de sancționare în conformitate cu nor- - mele legale, a tot atîtea reguli privind evidența populației — . discordanțe între domiciliul din buletinele. de identitate și cele adevărate, neefectuarea vizei de flotant etc.Neregulile prezentate e- vidențiază utilitatea și necesitatea unor asemenea acțiuni de control. Promitem sa revenim.

Inlăturînd unele anomalii din sistemul de a- provizionare a populației cu butelii de Aragaz, Consiliul popular municipal a stabilit recent, împreună cu conducerea depozitului „Competrol" două noi măsuri importante. în scopul unei mai bune serviri eu butelii a locuitorilor din cartierele Aeroport, Carpați și Constructorul din Petroșani ei voi- face comenzile la a- soeiațiile de, locatari din care fac parte. La rindu! lor, administratoriiciațiilor vor înmînă tabelele cu numele și adresele beneficiarilor dc bute-
aso-

Iii distribuitorilor, tia au obligația ca men de 1—2 zile să aprovizioneze la domicilii pe cei înscriși pe tabel. -Cetățenii din celelalte cartiere, necuprinși în a- sociații de locatari vor depune comenzile în cutiile speciale amplasate ia magazinul alimentar din Dărănești, Ia dispeceratul A.U.T.L, din Piața Victoriei, la magazinul a- limentar nr. 2 din strada Aurel Vlaicu și la clădirea din spatele judecătoriei (atelierele de tinichi- . gerie și instalații de apă ale cooperativei Unirea). . Este bine ca fiecare

Aceș- în ter-

Toma TATARIA

NOTE NOTE

Pată pe un lucru frumosPeste puțin timp plinesc doi ani de E.G.CI, Lupeni a -*• e vit- în exterior. în pastelate, cele 9 I . de pe din Lupeni. Zugravii
se im-■ cind zugră- culori blocuri Aleea Castanilor au făcut un lucru bun și frumos de care locatarii au fost mulțumiți. La terminarea lucrului, jn - mijlocul cartierului, a rămas un vagonet de mină, în care oamenii și-au pregătit vopseaua pentru zugrăvit. Cîțiva cetățeni l-au tras pînă la stradă, pen- , tru a putea fi ridicat în- tr-o mașină de cei de la E.G.C.L. Spre nemulțu- - mirea locuitorilor cartierului, vagonetul nu a fost

transportat nici pin-i in prezent. In vară vagonetul a fost folosit drept loc de joacă de către copii, în prezent e plin de gunoi menajer, aruncat de lucrătorii de la dispensarul din cartier și alți locatari comozi.Primăvara bate la ușă, locatarii vor să amenajeze zona verde și cartierul cît mai frumos. Acest cru se poate realiza condiția ea E.G.C.L. ridice cît mai repede gonetul respectiv și noiul din jurul lui, tru că altfel ar rămîne o pată în urma lucrului frumos executat de zugravi.

Aspect de muncă din 
cadrul depozitului din 
Lupeni al- C.P.V.I.L.F. 
Se preambaleazfi carto
fii ce urmează să se ex
pedieze în rețeaua 
desfacere.

Foto: Șt. NEMECSEK
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Pin scrisorile sosite la redacțielu-cusăva-gu-pen-
M. AVRAM

IncendiuMai zilele trecute din containerul pentru reziduuri menajere din spatele halei agroalimentare Petroșani un fum gros și înecăcios polua împreju- rimile. Probabil din dorința de a scădea din conținutul containerului, un „binevoitor" a dat foc hîr- tiilor aflate aici. In plus, unii lucrători din diferite unități comerciale de hale aruncă hîrtii. toane precum șireziduuri menajere malul Maleii chiar lîngă cățică de carton sau podul din apropiere dînd un aspect neplăcut îm- .prejurimilor. Cît privește . aprinderea hîrtiilor containere, aceasta tendințe de extindere. A-< —:---- -------------------

la car- diverse pe

cum vreo săptămînă, cineva a aprins hîttiile din containerul de lîngă complexul cooperatist de stradaProcedeul nu numai poluează atmosfera, duce la distrugerea prematură a containerelor. • Se cuvine a se lua atitudine critică împotriva a- cestor piromani. Ideal ar fi însă ca nimeni și nici o împrejurare să arunce nici măcar o

peNicolae Bălcescu. că dar

dinare

in nu bu- hîr- petie în containere sau străzile localităților, ci s-o valorifice prin predarea ei la Centrul de recuperare, colectare, achiziții, desfacere Petroșani.
j

Locuiesc în apartamentul 7 din blocul 5, strada Vasile Roaită din Petroșani. A- parlament frumos și confortabil, nimic de zis dar începlnd cu luna septembrie anul trecut au apărut primele necazuri. De a- tunci apa curge din coloana defectă de- teriorîndu-mi bucătăria. Am anunțat .la dispeceratul E.G.C.L. Petroșani pentru a trimite instalatori sanitari să remedieze defecțiunea. A venit într-adevăr un instalator, s-a uitat, a constatat că defecțiunea se află la vecinul de la apartamentul superior care acceptă să se facă reparațiile dar cu condiția să vină și un zidar să facă porțiunea de zid ce se sparge în jurul coloanei defecte.—• O să venim a doua zi cu zidarul — a promis instalatorul, A promis dar n-a mai venit. Noi îl așteptăm eu nerăbdare.
Lascu STOICA,

Petroșani

Cînd veți reveni?în calitate de responsabilă de scară în blocul nr. 319 din strada Republicii — Petrila, vă aduc la cunoștință următoarele : în apartamentul nr. 36 din scara a IV-a a blocului amintit a căzut o garte din tavanul de la bucătărie din cauza apei infiltrate prin acoperiș. La solicitarea de a se face grabnic reparația necesară, secția din Petrila a E.G.C.L. Petroșani, a adus, în luna septembrie 1981, tabla și â pus-o pe acoperișul blocului. Acolo se află și în prezent, bineînțeles împuținată de anu- miți „strîngători" și e posibil să fie dijmuită în continuare. Tavanul apartamentului 36 nu s-a reparat singur. Pentru acest motiv scriu rîndurile de față, rugind redacția să mă ajute în rezolvarea problemei. Cu mulțumiri !
Vasilica CIONTEA, 

Petrilaîn numărul 9130 al ziarului „Steagul roșu" am criticat cîțiva răuplatnici ai energiei electrice consumate în gospodării. Există însă cazuri de persoane care cică își achită punctual energia electrică folosită. „Am consumat, e drept, e- nergie electrică dar am plătit-o în mod corect" — susțin aceștia. Dar controalele efectuate de lucrători ai Secției de distribuție a energiei electrice din. Petroșani, atestă că lucrurile nu stau chiar așa. Prin di-

Buni de platat’erite. metode unii cetățeni sustrag însemnate cantități de energie electrică să plătească nici un pentru aceasta. De S.D.E.E. Petroșani ni pus la dispoziție cîteva e- xemple, cu buna intenție ca și alții ce mai practică asemenea procedee să tragă învățămintele ce se cuvin. Printre cei găsiți sus- trăgînd energie electrică se numără Constantin Bursuc

fără ban la s-au

. neficiar să-și scrie citeț numele și adresa. De la aceste cutii, comenzile vor fi colectate de distribuitorii depozitului, repartizate pe sectoare de oraș și onorate în 2—3 zile' Pentru a evita „golurile" de combustibil menajer, fiecare posesor de aragaz își cunoaște consumul — care trebuie să fie cît mai economicos —, și este interesat să depună comanda în timp util pentru a fi aprovizionat, pe cît este posibil, în ziua în care termină butelia anterioară.
• GHEORGIIE I. (.111- 

LEVICI, Petroșani : Nota publicată în pagina de față intitulată „Cum se asigură 
schimbarea buteliilor de a- 
ragaz ?“ vă edifică asupra problemei în care ne solicitați lămuriri.

• ANONIM, Petroșani : Lucrările de construcție a etapei a doua de termofica- rc a Petroșani ului vor ii reluate în curînd. Urmăriți ziarul Steagul roșu", care va oferi la timpul potrivit amănuntele ce vă interesează.
• MARIANA VACARU, 

Petroșani : Sesizarea dv. a fost justă cu aproximativ zece zile în urmă, Acum ea nu mai are sens deoarece Secția de distribuție a energiei electrice din Petroșani a înlocuit becurile arse de pe strada Unirii eu lămpi noi. Locuitori ai străzii Unirii ne-au confirmat acest' fapt și au adresat mulțumiri secției menționa-
• EUGENIA ȘTEFANIU, Petroșani: Intr-adevăr, în primii ani de asumare conștientă a responsabilităților pe care viața le implică, unii tineri aleg comoditatea și „fac" lucrurile cele mai ușoare. Școlarizare pînă la zece clase, urmată de 1—2 ani de „încercări" nereușite * de a merge mai departe. Apoi, fn loc să-și pună cu seriozitate și responsabilitate, înainte de toate, problema calificării, b dobîndirir u- nei meserii (profesii) care să le garanteze un loc de muncă, o retribuție, una- două se însoară, respectiv, mărită. Dv, sînteți casnică. Ați făcut vreodată bilanțul eforturilor *pe care .le-ați „depus" pentru a- ceastă... meserie ? De a- ceea răspunsul nostru va fi de fapt un sfat: nu mai așteptați. încadrați-vă în. prima unitqțe care vă oferă șansa calificării. Vă recomandăm întreprinderea de tricotaje Pe- . troșani.

de pe strada Independenței din Petroșani, Nicu Pribea- gu, de pe strada Saturn din aeeeași localitate. Măricel Cozman, Marin Jugă- naru din Petrila, Eugen Bocșa, Nicolae Roșea, Virgil Hațegan din Vulcan, Constantin Olteanu din Lupeni și Elvira Darcoci din cartierul Sterminos din Uricani. Prinși asupra faptului, au încercat s-o scalde într-un fel sau altul, dar

nu le-a mers. Tuturor li s-au întocmit procese verbale urmînd să plătească cum e și firesc cu vîrf și îndesat energia electrică folosită așa cum nu se cuvine. Pe lîngă faptul că vor fi obligați să plătească a- menzile șl despăgubirile cuvenite, de acum înainte celor prinși asupra faptului li se va întrerupe pe o perioadă de 90 de zile sursa de alimentare cu energie electrică. Deci, aviz amatorilor.
D. BUC1UMAN
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ÎN FINLANDA a constituită o asociație "r medicilor, care îșipropune ca obiectiv luptă împotrivă pericolului unui război,nu- clear. Noua asociație, denumită „Răspunsul social al medicilor* trivit declarației inițiatorului său, prof. Y. Alanen, tnturor medicilor finlandezi prilejul de a milita pentru pace, pentru a îm- tor al S.U.A. pentru țările din America Centrală zona caraibiană.
SCHIMBURI de

publicității și preluat de Prensa Latina, Farabundo Martit agenția
Frontul . ,_,Tpentru Eliberare Națională (FMLN) din Salvador respins propunerile făcute de președintele Reagan priva oferi, p»- vind un program de aju- inițiato-

piediea, transformarea Pă-jnfernrii nul iii fntr-un
.nuclear 2.

ÎN PREZENȚAÎN PREZENȚA primului ministru al Indiei, Indira Gandhi, a frtst inaugurat cel mai lung pod din lume, peste un fluviu 5,575 kilometri, construit peste Gange, la Patna, în' stalul Bihar. Lucrările au început. în urmă cu 12 ani. în memoria marelui lup tător pentru independența Indiei, podul va fi denumit Mahatma Gandhi. '
ÎNȚK-UN document dat

pentru dezarmare cea și securitatea popoarelor, ci pentru însăși existența umanității.Delegația română și-a reafirmat punctul de vedere privind faptul că obiectivul final al eforturilor din comitet nu trebuie să fie simpla desfășurare de . discuții sterile, ci adoptarea — în cel mai scurt ter- men — a unor măsuri concrete, practice pentru opri- - rea producției de arme nucleare, pentru reducerea lor treptată, pînă la elimi- f narea definitivă și scoaterea în afara legii.

Plenara ComitetuluiBază militară 
sud-africană 

distrusă de patrîoții 
namibienl

noi majorări’ substanțiale ale taxelor și tarifelor pentru diverse servicii cu caracter social și comunal, a Astfel, taxele lunare pentru grădinițele de copii vor spori, începind de la 1 a- prilie a.c., cu pînă la 700 la sută.
SUB mele și voie de „Cerem _ cerea cheltuielilor re, alocarea de fonduri suplimentare pentru satisfacerea necesităților populației, adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor”, la Tokio s-a desfășurat o mare demonstrație antirăzboinică a femeilor din Japonia. ” ■

DEVIZELE „Ma- copiii nu au ne- arme nucleare”, guvernului redu- milita-
■

Șifocuri cu arme grele și rachete au avut loc miercuri seara, timp de trei ore. în partea de est a Beirutului intre părțile rivale în conflictul din Liban, provocând moartea a două persoane și rănirea altor șapte, relatează agenția France pres. se. ' ■ ’’
SENATUL Berlinului occidental a hotărît, recent,

LUANDA 4 (Agerpres). Mișcarea de eliberare „Organizația Poporului din A- frica de Sud-Vest” (SWAPO) a distrus cea mai mare bază militară sud- africană în Namibia, baza de la Okaho, anunță un comunicat al SWAPO dat publicității la Luanda. Cu acest prilej, forțele de eliberare au provocat inamicului pierderi grele : peste 100 de morți și răniți și capturarea unei mari cantități de materiale militare.

GENEVA 4 (Agerpres). în cadrul Comitetului pentru dezarmare de la Geneva au început dezbaterile. în ședință plenară, pe marginea punctului de pe ordinea de zi privind încetarea cursei înarmărilor nucleare și trecerea la dezarmarea nucleară. în ședința de joi, delegația țării noastre, a prezentat concepția și poziția României, a președintelui Nicolae Ceaușescu, privind urgență și importanța negocierii de măsuri concrete de dezarmare nucleară, în fața pericolului real și imens pe care actualul nivel al arsenalelor nucleare îl reprezintă nu numai pentru pa-
T

„Ponderea femeilor în ansamblul forțelor 
plan mondial"de muncă pe

Evoluția stației interplanetare 
„Venus -14“

MOSCOVA 4 (Agerpres)’. După recepționarea comenzilor transmise âe pa Pămînt, la 4 martie capsu- 
la de coborîre a stației ftf* terplanetare „Venus-14” s-a desprins de apărat, conți- nuîndu-și evoluția înde*

. informează agenția interplane- își con- distanța de la su- recepțio- aparatu-
nugTASS. Stația tară „Venus-14" ținuă zboru) la prevăzută inițial prafața planetei, nează semnalele 
lui de coborîre pe care le pendentă pentru a pătrund» transmite pe Terra și con- vinerl dimineața în stratu- tinuă, totodată, cercetările rile atmosferei planetei Ve- în spațiul cosmic.

Luptele din Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA4 (Agerpres).. Forțele insurgente guatemaleze au inirurițaț trupele regimului ui zona localităților ChU cisieastenango și jSantR Cruz de ' ’, transmitLatina și soldat cu ambele părți,

la El Quiche «4 agențiile Prensâ IPS. Luptele s-atf morți și răniți de

Pe de altă parte, comunicate ale insurgenților captate și retransmise de posturi de radio din Ame
rica Centrală, precizează 
Că, prin aruncarea în aer 
a unor poduri strategice ’din departamentul Hue- huetenango, forțele insurgente guatemaleze au tăiat orice posibilitate armatei să trimită în zonă întăriri.

Un studiu al Biroului Internațional al Muncii (BIM) relevă că, în ultimul deceniu, femeile au obținut mai multe noi locuri de muncă decît bărbații, dar, cu toate acestea, ele au fost mai puternic afectate de șomaj decît aceștia. Studiul BIM se bazează pe statisticile a 11 țări, între care R.F. Germania, Australia, Belgia, Canada, Statele Unite, Filipine, Marea Britanîe și Suedia.între 1971—1980 creșterea gradului de folosire a forței de muncă feminine a fost net mai mare, mai a- Ies pentru muncitoarele din S.U.A. — 43 la sută față de 13,7 la sută pentru bărbați ; în Suedia — 23,3 la sută față de 0,6 la sută, în Italia — 21,1 la sută față de 1,6 la sută.în Canada, locurile muncă pentru bărbați sporit cu 21,3 la sută, pentru femei cu 59,1 sută, adică de aproape

ori. Situația se prezintă la fel în cazul Australiei, unde femeile au găsit mai multe locuri noi de muncă — 26,2 la sută față de bărbați — 6,9 la sută.
în Belgia s-a înregistrat același fenomen o creștere totală de l\2 la sută, locurile de muncă pentru bărbați* scăzînd cu 3 la suta, iar pentru femei spo
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16.25 Laureăți al Festivalului național „Cînța-, rea României*. Spectacol folcloric.16.45 Clubul tineretului.17.25 Viața satului.17,50 1001 de seri.18,00 închiderea mului,20,00 Telejurnal.17.50 1001 de seri. 20,20 Actualitatea18,00 închiderea progra- mică.mului. 20,35 Mic concert20.00 Telejurnal. 20,50 Armonia și20,20 Omagiul țării, femei- " nlle frăției, 
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în Belgia și în Marea Britan ie, rata de creștere a locurilor de muncă pentru femei a fost atît de marcată încit a anulat reducerea locurilor de muncă pentru bărbați.în Marea Britanic, numărul locurilor de muncă pentru bărbați a scăzut cu 4,1 la sută, în ultimul de- a Denu-ceniu, iar pentru femei sporit cu 11,3 la sută, aici creșterea netă a mărului locurilor de muncă in această țară — cu 1,5 la sută.
21,25 La frontierele cunoașterii. Serial științific. Episodul 5.21.50 Meridianele cîntecu- lui.22,15 Telejurnal.

Vineri, 12 martieTelex.Școala la școala noii calități.1 La volan.Emisiune în limba germană.17,40 Tragerea loto.17.50 1001 de șerr18,00 închiderea . programului.20,00 Telejurnal.• Actualitatea economică. 'U.T.C. 60 — Tinerețea spiritului revoluționat. Reportaj.Film artistic. Fata 
morgana.Muzica și poezia care ne-au însoțit istoria. - ..22,15 Telejurnal.

Sinibătă, 13 martie

15,0015,p515,3515,50

20,20
20,3521,55

rind cu 9,6 la sută. Creșterea șomajului a fost net mai accentuată în rîndul femeilor decît al bărbaților, și anume de aproape șase ori.Pe de altă parte, documentul relevă că în Germania federală șomajul masculip a crescut cu 323 la sută, iar cel feminin — cu 449 la sută, în Marea Britan ie — șomajul masculin cu 81,6 la sută, decîta la sută în Statele Unite.șomajul feminin, care crescut cu 87,5 la, sută.

ia sfîrșit, BIM constată o situație asemănătoare chiar și în țările unde creșterea numărului de șomer5 a fost mai moderată. Astfel, în Canada, unde șomajul masculin a crescut cu 20,1 la sută, șomajul feminin a sporit cu 169,4 la sută. Fenomenul este și mai șocant în Filipine, unde cu toate că șomajul masculin a scăzut, cu zece la sută, cel feminin a crescut - cu 75 la sută.. Din aceste tendințe rezultă — afirmă BIM — că ponderea femeilor în creșterea netă a șomajului a fost în deceniul trecut de 75 la sută în Canada, 72 la sută în sută 42,9
sută în Italia, 68 la în Belgia, 54 la sutăR.F. Germania, 43,7 la în Marea Britanic și

15,20FILME

la.OO15,05

Și 11,00 Telex.11,05 Din marea carte apatriei. In vizită laMuzeul Național Istorie. de11,40 Film artistic, 
morgana.

Fata13,00 La sfîrșit de săptă- mînă. '17,45 Săptămîna politică.18,00 închiderea programului.20,00 Telejurnal.20.20 Semnături în cartea muncii.20,40 Teleeneiclopedia.21,10 Film serial. Lumini și umbre. Episodul 4.22,05 Telejurnal, Sport.22.20 Mica bibliotecă veselă.
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