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Răspunzînd chemării partidului, minerii raportează

Ne-am îndeplinit planul 
trimestrial

Mina Lupenî
nostru 
opinia

Inseram în ziarul 
din '24--martie a.c. 
dire Arului tehnic al I.M. 
tupfei.i, irig. Dumitru Dăn- 
ciulescu, opinie pe care o 
reproducem, parțial, și de 
această dată : „Pentru tri
mestrul 1. - angajamentul 
luat de colectivul nostru 
era de plus 5000 de tone, 
dar datorită folosirii in
tensive și 'eficiente a me
canizării (care a avut drept 
urmare sporirea produc
tivității muncii în abataje' 
dotate cu complexe) 
vom depăși propriul an
gajament. Cele mai bune 
realizări le-au obținut for
mațiile conduse de Cons
tantin Popa, Paul Grasă 
și Aurel Manda, toate ex- 
ploatînd complexe meca
nizate în cadrul sectoru
lui IV".

Ieri, aceste aprecieri 
și-au găsit confirmarea 
prin realizarea de 
colectivul celei mai 
întreprinderi miniere

ne

continuă de a se situa în 
avanposturile întrecerii 
pentru promoyarea nou
lui, a tehnologiilor moder
ne, a mecanizării operați
ilor din abataje. Ca exem
plificare. trebuie să con
semnăm că la I.M. Lupenî. 
în primul trimestru al a- 
nului. se voi extrage din 
abataje dotate cu comple
xe mecanizate de susținere 
și tăiere 300 000 tone de 
cărbune cocsificabil. La 
„tăierea mecanică", sarci
na- planificată pe primele 
două luni a fost îndeplini
tă, de asemenea, în pro
porție de 104 la sută.

Mina Aninoasa

„Vom încheia trimestrul 
I prin depășirea produc
ției fizice planificate cu
cel puțin 3 300 tone de 
cărbune — ne declara, ieri, 
secretarul comitetului de 
partid pe mină, tovarășul 
Vasile Rusii, Vom depăși, 
de asemenea, prevederile 
și la ceilalți indicatori de 
bază ai noului mecanism 
economico-financiar". Iată 
fapte care cinstesc dărui
rea, vrednicia și răspunde^ 
rea cu care acționează pen
tru creșterea producției de 
cărbune’ colectivul mine
rilor, inginerilor și tehni
cienilor din Aninoasa.

în ziarul de azi:

• Pe agenda de lucru a organelor de 
partid nou alese
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wOrientarea școlară și profesională — 

procesului 
generații

dimensiune sintetică a
de formare a tinerei

ces instruct’, v-educativ. a 
întregii munci desfășurate 
de cadrele didactice și alți 
factori educativi — fami
lie. organizațiile de tineret 
— implică în mod obliga- 

sintetizînd toriu să se acționeze intr-un 
instruirii 

și educării. Această activi
tate. la care participă în
tregul personal didactic, 
se finalizează în clasele 
terminale după un înde
lungat proces de cunoaș
tere și de influențare edu
cativă potrivit aptitudini
lor fiecărui elev. înțelege
rea exactă a faptului 
orientarea școlară și 
fesională este o parte 
tegrantă: a întregului

în procesul de sporire 
contribuției invățămin-. 

tulul la adîncirea dimen
siunii formative, orienta
rea școlară și profesională 
a elevilor are o importan
ță deosebită, 
însăși eficiența

a

spirit unitar și continuu 
de către școală, părinți și 
unități economice.

In această perioadă de 
încheiere a celui de-al doi
lea trimestru al anului de 
învățămînt, Inspectoratul 
școlar județean a inițiat, 
o amplă acțiune de orien
tare școlară și profesio
nală. pornind de la valoa- 

. i si 
morală a acestei activități. 
Prima etapă a acestei

țiuni s-a desfășurat în 21 
martie, cînd elevii .claselor 
a VIII-a au vizitat. - îm
preună cu părinții, liceele 
pentru care optează. Intîl- 
nindu-se cu cadre didacti
ce, cunoscând posibilitățile 
de pregătire ce le stau la 
dispoziție. A fost o acțiu
ne de preînscriere. urmată, 
în continuare, de o accen
tuare a rolului de influen
țare al școlilor care, prin 
diferite mijloace de înyă- 
țămînt (monografii școlare, 
panouri cu imagini, plian
te popularizînd meseriile.

că ...
pro- ■ rea socială; psihologică 

in-
Tiberiu SPATARU

către 
mari 

a 
Văți Jiului a sarcinilor tri
mestrului I Ia - producția 
fizică de cărbune cbcsifi-i 
cabil. în discuția purtată 
cu prilejul consemnării e- 
vcnimentului, tovarășul 
loan Sav, secretarul comi
tetului de partid pe mină, 
ne spunea : „Plusul pe ca
re colectivul nostru’îl va 

. raporta la finele primului 
■■icstru va fi de cel pu- 

ț, 6000 țone de cărbune 
coesiiicabil".

• Reunind cele două opi
nii, dorim să remarcăm o- 
dată cu vrednicia recu
noscută a minerilor Lu- 
peniului, strădania lor

Și în c.azul minei Ani
noasa, ziua de ieri a eo-r 
semnat realizarea , sari, in 
lor la producția fizică . d 
cărbune pe trimestrul 
Se confirmă, și este depă
șită chiar, aprecierea pe 
care o făcea’ în ziarul 
nostru, în data de 25 mar
tie, directorul întreprin
derii, ing. Cornel 
„Sarcinile de plan 
pentru - trimestrul 
cestui an vor fi 
integral și depășite eu 2000 
tone de cărbune. Am reu
șit în acest început de. an 
să intrăm intr-un ritm 
normal de producție, ritm 
pe care nu-1 vom slăbi nici 
in continuare".

Intr-adevăr, pînă ieri, 
numai in luna martie, co
lectivul minei Aninoasa 
realiza peste prevederi un 
plus de 2 310 tone. Nivelul 
productivității muncii eray 
de asemenea, depășit atît 
pe mină, cit și în abataje. ■

Rurlee : 
stabilite 

I al a- 
realizate

Clienți ai barurilor, care pătează 
colectivelor din care fac parte

După un șut rodnic in abatajele subterane ale minei Lupenî, minerii ies „la zi" cu conștiința datoriei împlinite.

sînt posibile cînd 
meseriașii sint buni, 

educați in spiritul economisirii
Pentru creșterea efi

cienței econdmicc a între-; 
prinderilor miniere, pen
tru diminuarea cheltuie
lilor pe tona de cărbune 
extrasă, un rol deosebit 
de important îl are econo
misirea materialelor, re
cuperarea, recond u io na
rea și refolosirea pieselor 
de schimb și subansamble- 
lor, Pentru aceasta colec
tivului de oameni ăi muncii 
de la atelierul; electrome
canic de la I.M. Dilja , îi 
revine sarcina ca în acest 
an să recupereze piese de 
schimb și stibansamble în 
valoare de 4 500 000 lei. 
In cadrul atelierului sînt 
recondiționate trenurile de 
roți de la vagonete și io- 
c.omcti.ye de mină. In cele 
două' luni care au trecut 
din acest an au fost’ recii-:

perate și 
peste 150 trenuri de 
pentru vagonete, din 
70 au fost returnate 
brie ii producătoare, 
țracost. De asemenea, 
recuperate, 
și redate arcuitului eco
nomic grupuri conice.pen
tru reductoare, tambui i 
de acționare’ si întoarcere 
de la transportoare, carca
se ele la angrenajele trans
portoarelor, do la pompe
le de înaltă și joasă pre
siune. siat- recondiționate 
axe, rotoare, cuplaje și 
bucșe. Toate utilajele ca
re au fost aprobate pentru 
Măre trec prin mina a- 
C“Stor harnici muncitori

recondiționate
roți 
care b 

fa- ’
cpn- 
sint 

recondiționate

bre. de ’ meserie...
și-a abandonat familia, nu 
însă și paharul'cu tărie, 
întrebat cum de nu mun
cește a răspuns cu senină
tate : „Măi .am timp, sînt 
în curs de angajare", O 
replică asemănătoare ne-a 
,dat-o șî tînăra Dumitra 
Hegi, încadrată la I.U.M.P. 
secția, construcții metali
cei „Sirit schimbul II de 
la ora 14 și deci ani timp".

1 E adevărul, timp avea, era 
ora 11,20, numai că Decre-

1 tul 400 interzice consuma
rea băuturilor alcoolice 

■ înainte de intrarea în ser
viciu. Din verificările noas
tre a reieșit că tînăra 
deși era ora 14,50, nu 
prezentat la lucru., 
riadul .colectivului 
muncă din care D.II.

.vînși, că, conducerea Ins’- Pafte sPunâ ^terea-
l lutuiui de mine din Pe
troșani, A.S.C; vor veghea 
mai atent asupra modului în 
care. studenții își desfășoa
ră orele de practică sau 
curs.

Un alt așpectwîntîlniț în 
același local . Dumitru Do-

țeH, între orele 11—14 o brigadă de reporteri ă ziarului „Steagul roșu" împreună cu reprezentanți ai organului municipal de miliție, a efectuat. un raid- anchetă prin cîteva unități de alimentație publică din Petroșani. în cele ce urmează redăm cîteva din aspectele întîlnite, aspecte care contravin eticii și moralei socialiste, Decretului nr. 400 din 1981.
-------i----------- .------------------------ ' - — ■—------------------------

Foto : Șt. NEMECSEK Gheorghe ROTEA
(Continuare in pag a Z-a)

VULCAN

Seminar...
Ora 11. Primul .popas — 

barul Central. Aici, o pri
mă dilemă : am nimerit
oare intr-o sală de semi
nar ? Văzînd firma de la 
intrare și rafturile cu sti
cle colorate răspunsul este NU. Dilema ne-au creat-o 
studenții aflați la acea 
oră de curs, sau practică, 
în număr, foarte mare la... 
„un-, mică". Augustin Ce
ci u Valeriu Pavel, Mircea 
Toma, an ul 11, Gheorghg 
Munteanu, Eugen iugan, 
anul HI, și, din păcate lista, 
celor aflați la „seminar" 
ar putea continua. 
Dintre ei amintim doar, pe 
Florin Pinu eăre s-a legi
timai eu uri abonament de 
«utobuz Oaie legitimația

sau carnetul, de student nu 
.trebuia să le aibă asupra 
sa ? Considerăm că da. Așa 
stîrid lucrurile sîntem con-

Ancheta 

săptămînil

D.1L
s-a 

Este 
de 

face

Anchetă realizată deMihai PATRASGU, Robert TAVIAN, Foto : Cristian ȘTEFAN,cu sprijinul milițieimunicipale
(Continuare iu pag. a 2-aj

Ample acțiuni gospodărești 
și de înfrumusețareIn cadrul .gospodărești care se amplifică, odaia cu venirea primăverii, în toate localitățile Văii Jiului, la Vul* ran, a avut loc duminică, 28 martie, o mare acțiune la care au participat pe cartiere, străzi și blocuri peste 12 000 de cetățeni.

Ora 8. Bulevardul Vic
toriei. Erau prezenți 500 
de cetățeni care eliberau 
mari cantități de pâmînt 
în vederea redării în cir
culație a tronsonului II al 
bulevardului. Cu patru ex
cavatoare și 16 autobascu
lante de mare capacitate ____ -
ș-au transportat peste 100 Soreanu și Constantin Ni- (Continuare in 'pag. a 3 a)

preocupărilor mc pămînt. Tot aici a 
fost pregătit terenul pen
tru ca în această săptămî- 
ria să înceapă lucrările 
de fundații ale bulevardu
lui. De remarcat că pe F7, F8, F9, u<? spuneau: 
tronsonul I al bulevardu
lui au ieșit pentru a a- 
menaja spațiile verzi, la 
fasonat de pomi mulți ce
tățeni, între care amintim 
pe Ion Jurje, Vasile Ne- 

. gru, Perța Tănase, Tudor 
Mucuță, Marin Istrate, 
Cristea Tomuleasa, Marcel 
Pînzafu, Gheorgiie Drob, 
Angela Mezel, lacob Dio- 
nisie. Cunoseuții mineri 

. Alexandru Takacs. Marin

să dea o 
celor ce 
la ainena-

ță, care veniseră 
mină de ajutor 
munceau de zor 
jarea spațiilor verzi de la 
blocurile Dl, D2, D7, DII, 

„Do
rim ca strada pe care lo
cuim să fie una dintre ce
le mai frumoase ale ora
șului. Acțiunea de astăzi 
este numai începutul. Noi 
o vum continua prin ame
najarea intre blocuri a

C. GRAURE,
T. AR VINI E

. Foto : Stefan NEMECSEK
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Pe agenda de lucru a organelor 
de partid nou alese

Adunarea generală — la înălțimea rolului o
analitic șiBiroul nou ales al organizației de partid de la lotul IV Petroșani, al Șantierului nr. 1 Sibiu, are în atenția sa ca întreaga muncă politico-organizato- rică și educativă să fie strîns legată de producție, Șesizînd faptul că în primul trimestru al acestui an planul lucrărilor de investiții filn cadrul noii întreprinderi nu s-a desfășurat la nivelul cerințelor, înregis- trîndu-se restanțe, biroul organizației de bază a ho- tărît ca ritmul de execuție să fie analizat sistematic în adunările generale de partid. Ridicînd adunarea generală de partid la înălțimea rolului analitic și decizional ce-i revine; biroul organizației de bază asigură cadrul propice’ca membrii de partid sa fie în mai mare măsură antrenați la dezbaterea și găsirea soluțiilor de rezolvare ă problemelor ce se ivesc în procesul muncii.

decizionalAstfel, adunarea generală din luna martie a a- vut la ordinea de zi analiza stadiului lucrărilor de construcții-montaj precum și măsurile ce ce Impun a fi luate pentru impulsionarea activității pe șantier.B i r o u 1 organizației noastre de partid dă curs în același timp măsurilor stabilite în adunarea generală de dare de seamă și alegeri referitoare la îmbunătățirea stilului de muncă și a planificării activității, repartizarea cadrelor cu munci de răspundere care să se o- cupe concret de soluționarea unor probleme economice. mai buna conducere și îndrumare a activității tineretului.
Dumitru ALBESCU, 
secretar adjunct al 

organizației de partid 
Lotul IV Petroșani ăl 

Șantierului nr. 1 Sibiu

Ua stil de muncă' Comuniștii, toți oamenii muncii de la Fabrica de mobilă din Petrila — obiectiv construit la indicațiile tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, — sînt ferm integrați în realizarea sarcinilor de plan la un nivel calitativ superior, întreaga muncă politică desfășurată de biroul organizației noastre de bază este îndreptată spre inițierea de noi și noi metode și forme de activitate care să contribuie cu eficiență sporită, la ridicarea calității produselor, la întărirea ordinii și disciplinei.
Am intensificat munca 

educativă în rindul tine- 
-retului, prin mobilizarea 
la creația tehnică, la ac
țiuni politice și de muncă 
patriotică, atit in fabrică 
cit și în oraș. Biroul or
gan izației de partid a im-

combativ, eficientpulsionat și activitatea organizației de tineret, a comisiei de femei, și organizației democrației și unității socialiste, imprimînd un stil de muncă dinamic, combativ, operativ. Eficiența acestor măsuri stabilite de biroul organizației de partid este cuprinsă într-o conștientă angajare a oamenilor muncii la realizarea sarcinilor de plan. în primele două luni ale a- cestui an. Fabrica de mobilă din Petrila și-a îndeplinit sarcinile, ceea ce ne arată că trebuie să acționăm și in continuare, cu fermitate, pentru diversificarea metodelor muncii de partid, puternic ancorată în activitatea econo-
: mi<ă.. y ■ Ț

Teodora CODARCEA, 
secretara b.o.b.

Fabrica de mobilă Petrila

prestigiulClienți
colectivelor

fUrtnart din pag. fj 

„Șut șl ore" la... 
jocurile mecaniceSala de jocuri mecanice a clubului sportiv Jiul. Dezordine, fum de țigări, aglomerație. Tot felul de clienți, de la elevi la oameni aflați în... concediu medical. Un asemenea „e- xemplu" l-a constituit Romulus Krafcsuk, vagonetar sectorul I al minei A- niftoasa, care ne mărturisea: „Sînt bolnav. Am concediu medical. Azi trebuie să niă duc la prelungiri. Poftiți foaia de boală". Să vezi și să nu crezi, certificatul medical nr. 8705405 eliberat de. dr. Silvestru Cup- șan, medic I.M. Aninoasa, era valabil numai pentru zilele de 24—27 martie. Deci R.K., luni 29 martie și marți 30 martie nu a fost nici la medic și nici la serviciu. Pace „șut" la... jocuri mecanice în timp ce ortacii lui de la sectorul I depun eforturi susținute pentru a da țării cit mai mult cărbune. Citind aceste rînduri, harnicul colectiv al sectorului 1 al I.M. Aninoasa va lua măsurile ce se impun față de un astfel de chiulangiu, cu o asemenea mentalitate.Tot aici, la automatele „Flipper", am întilnit un grup de elevi care, văzînd despre ce este vorba, au inceput să dea din colț în colț, să se justifice spunînd că numai de la ora 14 merg la școală. De lă ora 12 la 14 elevii Sandu Băbuță (cercetat de mai multe ori de organele de miliție pentru furt). Liceul industrial nr. 1 Petroșani clasa a X-a A. Gheorghe Bru- mac. Școala geherală nr. 1 clasa a Vili-a, Dumitru Grigore, Liceul industrial Petrila; clasa a lX-a A

Ancheta săptămî nii

(găsit și cu un pachet de secția mecanică fină ‘ Lu- Carpați^ cu filtru așnpra peni.Motivuii învoit de Căldărar pentru probleme... personale. Pentru că tot este vorba de „învoiri" trebuie să spunem eă un caz asemănător l-am întîlnit șl la î „Parîngul", în persoana lăcătușului Ștefan Dobrescu pe care, vezi, chipurile, ‘ îl învoise șeful sectorului de transport al I.M, Livezeni. Pe banii cui atîtea învoiri ?
...Cine îl frage 

ia răspundere ?Sîntem tot la restaurantul Parîngul, unde întîlnim și alte aspecte din păcate tot negative, Dumitru Bosinceanu, tractorist la T.C, Ind. Brașov, lotul IV Petroșani, se împotmolise cu tractorul la Live- zeni și „de necaz" s-a „împotmolit" și el la „una mică". Cîț despre Viorel Bogdan, gestionar la T.C. Ind. Brașov, ce să mai spunem — la un șpriț în timpul „pauzei de masă", pauză care de fapt expirase de mai bine de un sfert de oră. Motive netemeinice l-au împins și pe Nicolae 
Crăciun,, conducător auto

Carpați eu filtrusa) și Geza Lampa, Școala generală nr. 5 clasa a maistruJ FetruVil-a (de două ori repetent) domiciliat în stradaAviatorilor nr. 8 ap. 54, în loc să-și pregătească lecțiile temeinic acasă, iroseau banii părinților, tim- restaurantul pul lor la jocurile mecani
ce.

Cînd meseriașii sînt buni
(Urmare din pag. 1)

tare le descompun și, .ve
rifica frecare piesa, fiecare 
djspozitiV sau subansam- 
blu , și tot ce se mai poate 
întrebuința, rămine m ate
lier pentru reeondiționa- 
re și iepuneie in circuitul 
econom.c. Așa cum ne 
spunea interlocutorul nos
tru, maistrul principal Ion 
Doană,,-șeful atelierului : 
„Recuperam în atelierul 
mecanic aproximativ 60 
la șută din utilajele supu
se Casării, iar la armătu
ri le metalice TH avem ca 
sarcină să refolosim 70 ia 
sută din ele, dar noi. prin 
punerea în funcțiune a 
unei noi prese hidraulice 
de îndreptat TJI-uri, vom 
redoridițiopa -75 la sută, 
din totalul de 5000 de bu
căți. De ce spuii a unei 
noi. pre.șe hidrăulice ? ... De
oarece avem două astfel 
de prese la două puncte 
ele lucru din subteran, dar

ele nu satisfac în totalita
te cerințele, de aceea în 
cursul acestei luni Va fi 
pusă în funcțiune a treia 
presă hidraulică de în
dreptat armături, chiar aici 
în atelier. Datorită faptu
lui că unele piese de 
schimb le procurăm mai 
greu, nu se găsesc tot tim
pul la depozit am trecut 
ia fabricarea lor în ., ca
drul atelierului, așa cum 
sint cuplajele gurillex, se- 
miaxele pentru - transpor
toare, coșurile pentru bas
culante, roțile dințate pen
tru separație, axe, plăci 
de bază pentru cale fera
tă îngustă, sape pentru fo
raj și altele. De asemenea, 
este. în curs de finalizare 
(termenul, sfîrșitul lunii 
martie) a unei micro sec
ții de rebandajare a tre
nurilor de roți. Toate a 
ceste amenajări • și. recon- 
diționări sînt posibile cînd 
ai la îndemină meseriași 
cum sini lăcătușul Fetru

Samotă, Francisc Biro, 
Gheorghe Sandu, frezorul 
Ion Scoarță, sudorul Mihai 
Moise, strungarii Petru 
Stoica și Anchidin Ureche".

Colectivul atelierului e- 
lectromecanic al I.M. Dîl- ja a îndeplinit integral 
planul pe anul trecut. la 
recuperarea și recondițio- 
narea pieselor de schimb, 
iar în acest început de an 
a redat circuitului econo
mie peste plan piese de 
schimb și subansamble in 
vaioare de SQOO lei. De a* 
semenea, a îndeplinit pla
nul la colectarea șt preda-' 
rea metalelor feroase și 
neferoase pe cele doua 
luni care, au trecut.' Bune
le rezultate obținute in a- 
nul trecut și in acest an 
sini roadele preocupării în
tregului eole.-tiv, care dâ 
dovadă de înaltă răspun
dere muncitorească. în 
aplicarea principiilor nou
lui mecanism econom ico- 
financiar., '

...O cafelufă de 

3-4 ceasuri 
în timpul serviciuluiOra 12. Cafe-barul „Minerul" Petroșani — arhiplin. La una din mese Ion Cîrpaci, zugrav • tor la cooperativa Lupeni, iși sorbea cafeaua, liniștit este învoit (?!) de maistrul Emil Nelega pentru a-și rezolva unele probleme... personale. Alăturat, la o altă masă întîlnim la „una mică" pe Constantin Boc care ne spunea că „lucrează" la telescaun. Vrea numai să ne inducă în eroare. La intervenția lucrătorului de miliție, care cunoaște ca pe un „client" îl determină recunoască că de fapt creazâ la Cert este că unde ai lucra, nu poți să-ți permiți să stai în timpul serviciului 3—4 ceasuri „la 
u cafea". Tot aici, in culpă 
au mai fost găsiți Mihai 
Cvasiuc, electrician C.F.R., 
Făriieă Crăiță, care, in loc 
să ■ facă instructajul la 
l.C.M.M,, acolo unde a fost 
repartizat, îl face la eafe- 
bar, Nicolae Podar care la 
cei 26 de ani ai săi nu are 
nici o meserie, ci doar o 
repartiție de la forțele de 
muncă din care reieșea că la ora raidului nostru, tre
buia să fie la lucru
I.C.M.M., și nu Ia bar.. 

’■ Coincidența face ca 
încheiem acest capitol

■ cu Un „reprezentant" < 
cooperativei „Straja" 
peni, întilnit la 
„Familial" la
mele lui : Mircea Boancă. 
Ocupația — mecanic

- vopsi- „Straja" în tihnă fiindcă

li vechi să lu- I.A.C.C.V.J. indiferent

sa.•: .tot al
Lu-

localul 
o bere. Nu

I • STAPINI PE VOLAN 
Organizația U.T.C, și co

I 

I 
i

dat-he. Ion Bogdan și Au- de investiții din 
rel Șei-ban. Cîștigătorii vor ■ IVp- 
reprezenta unitatea la faza 
municipală a concursului.

.efeetuar-eă unor
• MICROSPEC LACOL. modernizare,

.. .. , . • . . . -,. .. Azi. la intrarea, în schim- ' • - - -' *’
initetul sindu atu.ui din ca- n a minerilor de la

Uricani, lbnnațiile artisti
ce : de ămatofi de la Casa 
de cultură din oraș;, pre
zintă îiț sala de apel a 
minei un microspccta- 
col dedicat brigadierului 
Gheorghe Nistor și ortaci- 

în lor săi, care-obțin fru-
lor- moașe realizări la lucrările

drul Autobazei de trans
port Petroșani a C.M.V.J., 
a oi ;am/at un ’ 
tema „Stăpini
La concurs au 
un număr de 15 conducă
tori auto. Pe baza puncta
jelor obținute, primele trei 
locuri au fost ocupate 
ordine de Alexandru

concurs pe 
P£ volan", luat parte

la I.J.T.L. să se afle la flea raidului tot la un șpriț. Iși îneca amarul în aburii alcoolului pentru că avea mașina defectă în garaj. Cine oare vroia să t-o re-
• pare?

Sancfluni 

binemeritateEa barul restaurantului „Parîngul" Antoniu Mitsch, muncitor la I.M. Livezeni, domiciliat în str. Unirii blocul 2 ap. 6 este găsit în stare avansată de ebrietate. Folosind cuvinte jignitoare refuză să prezinte actele la cererea lucrătorilor de miliție. Desigur este identificat și amendat cu 1000 lei. Dincolo de acest aspect nu putem ’ trece cu vederea atitudinea os- pătarei Clara Bărbuță care deși a văzut că A.M. estț în stare de ebrietate. T servit în continuare băuturi, încâlcind prevederile legale. Și ospătară a fost sancționată cu amendă.în consecință, raidul a Scos în evidență o serie întreagă de aspecte ' negative pentru eliminarea cărora conducerile întreprinderilor și instituțiilor, organele și organizațiile de partid, sindicat și U.T.C., trebuie să ia măsuri corespunzătoare, în conformitate cu prevederile Decretului 400 privind întă
rirea ordinii $1 disciplinei.

Ora 11, la barul hotelului Central din Petroșani. „I.a ora 10 am terminal norma la practică și ani venit aici să mă întîlnesc cu un prieten" se explică studentul Florin Puiu din anul II ingineri al Facultății de mine din cadrul Institutului de mine Petroșani. Oare place, atit replica, cit și ținuta studentului dinOare place, atit replica, cit și ținuta studentului

elevi în-sala de jociiri alți colegi se aflau la scoa-
set torul

• AUTOSERVIRE. După 
efectuarea' unor lucrări 

unitatea 
nr, 101 Petrila,‘de- desfa
cere a țesăturilor si trico
tajelor, a fost dotată eu 
mobilier nou ceea ce : a 
permis trecerea la âirtoser-' 
vire. Prin acest sistem se. 
asigură operativitate ■ la 
vinzări și servire. Buna : 
desfășurare a activității 
acestei unități . comerciale 
este asigurată de - Maria

«.Ihicu, Eugenia- Brezai și 
I leana -Trie,. (fe,t Vasiie) '

® REAU1ZARI PIONIE
REȘTI. t In primele trei 
luni dm a est an, unitatea 
de pionieri a Școlii, gene
rale nr; 1 din ' ■ Petroșani 
și-a realizat; angajamentul 
anual de muncă’ patriotică 
în proporție >de 60 la sută, 
ceea; ee valoric reprezintă 
peste 37,000 lei. Succesul 
s-a obținut prin eoka-tarca 
deșeurilor de liîrtie, texti
le, polietilenă', fier vechi, 
sticle și borcane.
• MICII ARTIȘTI

CONCURS. Duminiră,. 28 
martie, la ’ Palatul cultural 
din Lupeni, 
cerea în revistă 
fiilor artistice 
ale școlilor din localitate. 
Acțiunea a fost organizată 
în cadrul etapei de masă a 
Festivalului national „'"în
tărea României",

a avut loc tre
at tornia- 

pionierești

1N

• MICII GOSPODARI. 
O frumoasă inițiativă a 
comitetului de cetățeni din 
blocpl nr, 22 de pe strada 
Independenței din Petro
șani este antrenarea co
piilor la activitatea de tn-

frurnusețare a zone
Micii ■ gospodari și-au- luat | 
atribuțiile in serios. Ei au 1 
curățit zona verde , ele hîr- 
ții și alte resturi — deșeuri -. 
și au hotărit să - asigure --I 
permanent ■- întreținerea ! 
rondurilor cu fiori; Iată o 
inițiativă --demnă:- de laudă, 
care poate fi extinsă.RubricăIosif

VQejsu

realizată de
BALAN I



MIERCURI, 31 MARTIE 1982 Ș i » P/THI,■■;15^-;.^^' 3

Cît mai aproape de ceea ce ne-am propus:
căminul

Crearea unui cadru cît mai adecvat pentru realizarea în fapt a chemării „Căminul nostru, casa noastră1*, iată tema principală a consfătuirii ce a avut loc cu factorii administrativi și educativi care coordonează activitatea în căminele pentru tineret și nefamiliști din sistemul I.Ă.C.C.V.J.Inițiativă a Consiliului municipal al sindicatelor și Comitetului municipal ai U.T.C., consfătuirea, concepută ca un lafg schimb de experiență, a întrunit reprezentanți ai întreprinderilor, comitetelor de c ă na i n și administrației căminelor, ai comitetelor de sindicaț și U.T.C. de la întreprin- dfDe- miniere, ai organelor •’«.ordine.informările prezentate și din intervențiile participanților s-au desprins unele aspecte asupra cărora unitatea prestatoare de servicii precum și beneficiarii trebuie să insiste mai mult. S-a subliniat în acest sens că numai a- sigurărea unor condiții optime de locuit și de o- dihnă în căminele de nefamiliști nu rezolvă în- 
trutotul crearea acelui ca
dru educativ de care este 
atîta nevoie pentru tinerii 
plecați de acasă eu gindul 
să îmbrățișeze bărbăteas
ca meserie de miner. Este 
nevoie de crearea unui 
climat în care tinerii să 
simtă că fac parte din ma
rea familie, a minerilor din 
Valea Jiaiui, or, - pentru, a- 

. ceasta, se impune desfășu
rarea . unei munci educa
ționale susținute.

Toți factorii responsa- 

nostru să 
noastră bili prezenți la consfătuire au fost unanimi în aprecierea că piatra unghiulară a vieții în căminele pentru nefamiliști este disciplina, sub toate formele ei de manifestare. Găsirea celor mai adecvate metode educaționale 

pentru întronarea disci
plinei cu adevărat muncitorești trebuie să facă parte din stilul de muncă al celor care au datoria legală și obștească să organi- 
WHimmuHttuuiHuiiiHi.'

Pe marginea unei 
utile consfătuiri cu 
factorii administrativi 

și educativi
HHIUniUlUUUlIttlIIIIIIIIH zeze activitatea în cămine. Așa, de pildă, colaborarea fructuoasă a administratorului de cămin cu sectoarele miniere unde își desfășoară activitatea profesională tinerii din cămin, cu organul sindical și organizația de tineret, precum și folosirea eficientă a stației de radioficare au 

facilitat obținerea unor rezultate notabile pe linie educațională în cadrul că
minului muncitoresc din 
Lonea. Experiența poziti
vă dobîndită de I.M. Dîl- 
ja iii munca cu locatarii 
căminului a fost propusă 
ca jalon. în.activitatea ’ .vi
itoare a tuturor- cămine
lor din Valea Jiului. - Ca
dre cu rnuni de, î^pon- 
dere de la mină, in- frici-

fie casa

te cu directorul, fac vizite sistematice la cămin, vizite care de fiecare dată se încheie cu o măsură concretă de ridicare a calității vieții în cașa colectivă a nefamlliștilor. Un reprezentant al conducerii minei ține zilnic legătura cu administratorul de că
min. Acest exemplu buh dovedește cu prisosință că în gîndirea și acțiunea colectivelor de muncă de. la întreprinderile miniere trebuie să se permanentizeze ideea conform căreia locatarii - căminelor ieșiți pe poarta minei- rămin pe mai departe membri ai colectivelor respective.Intr-un alt sertor al activității din cămine, recent, consiliul municipal al sindicatelor a adus un reviriment de bun augur, prin deplasarea unei părți din activitatea cultural- educativă a cluburilor muncitorești în mijlocul locuitorilor căminelor, în sălile de club amenajate special la fiecare cămin. Ie cadrul acestor acțiuni un accent deosebit se pune și pe e- ducarea cetățenească a ti
nerilor, în spiritul cunoaș
terii și aplicării legilor țării, a normelor de etică 
și echitate socialistă, a 
normelor de * conviețuire 
în comun,

Consfătuirea a sintetizat 
mai multe aspecte care în- 
tr-un viitor apropiat vor 
trebui să constituie per
manențe pe agenda de lu
cru a celor care se ocupă 
cu asigurarea condițiilor 
materiale si spirituale ale 
tinerilor nefamiliști din 
cămine. \ V.

T. KAKI’ATIAN

Orientarea școlară și profesională
fVrmarț din pag. I)gazetele de perete cu ediții consacrate tocmai a- cestei problematici), contribuie la orientarea elevilor spre meseriile specifice Văii Jiului și județului, spre necesitățile vieții so- cial-economice, A doua e- tapă a acțiunii a avut loc duminică și a fost destinată absolvenților claselor a X-a urmînd să fie organizată și a treia etapă, pentru absolvenții claselor a Xll-a.— In Valea Jiului 3820 de elevi vor' absolvi clasa 

a VIII-a, ne informa prof. Vașile Bâcoi, inspector școlar județean. Acțiunile întreprinse ne oferă o imagine exactă asupra opțiunilor: 3380 s-au orientat spre liceele din Valea Jiului, 317 pentru altele din județ și 123 către licee din afara județului. în cristalizarea opțiunilor elevilor se concentrează interesele, deprinderile, aptitudi
SPORT ■ SPORT ■ SPORT ■ SPORT ■ SPORT ■ SPORT ■ SPORT

FOTBAL, DIVIZIA C

Victorie
MINERUL PAROȘENI 

— IMIX AGNITA 1—0 (0— 0). Deși formația oaspete ocupă un loc»în ultima parte a clasamentului, și a 
avut o evoluție mediocră 
duminică pe stadionul de 
peste Jiu, gazdele au reu
șit cu destulă dificultate să obțină Victoria. Acest lu
cru nu s-a datorat faptului.. 
că echipa gazdă n-a 'pres
tat un joc bun, din contră, 
ocaziile de. gol au fost mul
tiple, fazele de poartă nu
meroase si „calde**. Lipsa 
evidentă a omului de gol, 
a șutului pe poartă cînd 
exista culoar liber, au fă
cui inofensive repetatele . 
încercări ale gazdelor de a 

nile și motivațiile psihologice ale copiilor, dar și o amplă, responsabilă muncă susținută de-a lungul anilor de cadrele didactice care colaborează cu familiile, în această privință se remarcă. prin calitatea și continuitatea acțiunilor de orientare școlară și profesională, școlile generale nr. 4 Petroșani. 6 și 2 Pe- trila, 1 Vulcan, 1 Lupeni, Uricani. Noi va trebui să ne continuăm munca de influențare a elevilor pentru a îmbrățișa acele meserii necesare economiei Văii Jiului, cum sînt cele de la profilele mine, petrol, geologie și construcții de la liceele din municipiu.Principiile științifice a- le noii metodologii de acțiune în orientarea școlară și profesională a elevilor evidențiază necesitatea u- nei munci sistematice și diversificate în acest domeniu educativ. Vizitele,

la llmitâstrăpunge apărarea supra- humerică a oaspeților și de a deschide scorul. Astfel la finele primei reprize tabela de marcaj era neschimbată. • <După pauză, gazdele practică același joc ineficient, fără a reuși să finalizeze. Golul victoriei este realizat de M. Marian în min. 61, care șutează puternic de la distanță și înscrie, in urma unei pase recepționate de la Lăză- roiu. Pînă la fluierul final, 
mai au ocazia de a înscrie Leleșan, P. Benone, Lăză- 
roiu și Slanei, fără a reuși insă finalizarea. Am re

^cursiile," întîlnirilș cu oameni ai muncii de dife- ; rite profesiuni, elaborarea unor materiale documentare și audio-vizuale sînt mijloace care se află la . îndemînâ cadrelor didac- ; tice. O informare obiecti- « vă și, pe cît posibil, cît i mai completă este absolut necesară, întrucît opțiunile greșite își au de multe ori originea în inexactitatea cunoașterii realității, ceea ce duce la formarea 1 de' prejudecăți asupra AhM-ă nor meserii, inițiativa in- treprinsă de Inspectoratul școlar județean (care a e- iaborat și un buletin de* informare în orientarea. școlară) este o originală și' ..remarcabilă contribuție la perfecționarea, formelor, metodelor și mijloacelor, de orientare școlară, înțe-: leasă ca o foarte importantă dimensiune a invăță- mîntului românesc carepregătește cadrele necesare econpmiei pentru .anii viitori, 
marcat «voluția bună a juniorului Diacpnu, De e- vidențiat linia de fundași, Pintea, Maria și Stanei, care au „alimentat1* înaintarea cu mingi lungi, orien- tînd atacul spre poarta oaspeților.La juniori Minerul Paroșeni — IMIX Agnita4—0 (1—0). Au marcatpentru gazde Calotă (3) și Bălăceanu (1).Minerul Paroșeni: Cre- can, Diaconu, Maria, Pintea. Stanei, Popescu ion (Leleșan), M. Marian, Să- lăjan (Popescu Benone), Lăzăroiu. Lascu, Balas.

Ștefan NEMECSEK

VULCAN

(Urmare din pag. 1J

'/oarelor pentru zarzava- 
'.. .i, prin amenajarea te
renurilor de joacă pentru 

" copii". .
In cartierul micro 3B, pe 

străzile Aleea Viitorului, 
M. Eminescu și Șt. O. Io
sif s-au curățat rigolele, 
zonele verzi, s-au plantat 
pomi. Au fost, de aseme
nea, curățate și „redate** 
copiilor terenuri de joa
că. Totodată, aii fost trans
portate și. resturile mena
jere de la blocuri, 
sutele de partlcipanți 
afla deputata Aurica

de înfrumusețare

întrese
Ma- 

cea, care ne-a informat că
la blocurile nr. J, 4, 5, 6,
cetățenii Nicolae. Rîmboi, 
Maria Dascălii, Jenica Ne
gru, Pavel Bulei, 
Simion, Dumitru 
lludori Sebestin,

na Stâncii, Floridă Tăftiaș, 
Eugenia DOroftei, Maria 
Ozon, Eliza Rusu, Mariana 
Lupii, Felicia Leban si al
tele care măturau strada, 
aduniiid hirtiile. săpau 
ronduri pentru flori, iar 
cetățenii Ion Dobre, Culi- 
ță Garniță, Constantin 
Brănistan, Eugen Anisto- 
ran, Ion Sîrghie, Încărcau 
în autobasculante moloz 
pentru a fi transportat la 
locul stabilit.

Alte puncte de lucru 
ufide au fost concentrate - 
însemnate forțe umane și 
utilaje, au fost cartierul 
Corcești și centrul vechi al 
orașului; Pe strada Repu
blicii, elevii școlilor gene
rale nr. 1, 4, 5, ai liceu
lui industrial, precum

peste 200 de uti-ciști de la 
întreprinderile; miniere Vul
can, Paroșeni, preparațle, 
S.S.H. și întreprinderea de 

confecții au curățat rigo- 
aranjat 

au
fe

ar bo- 
eo- 

. lectat cantități înseninate 
•de' fier veelii. Tot aici am 
intîinit familiile 

. Stratinda, Gheorghe 
la, Andrei Gergey, 
Szabo, Ioan Grigor 
.xandru Boia, Ștefan Szay- 
ler, care aii amenajat 
te 800 mp ronduri. 
Urzică, responsabilul 
oului 32 ne spunea :

curățat 
lele, au săpat și 
ronduri pentru flori, 
transportat crengile 
/uitate din curățirea 
iilor ornamentali, au

intensificăm acțiunile edi- 
I itar-gospod.îrești. să plan
tăm cit mai multe flori. 
Sîntcm hotărîți să facem 
din strada noastră una din
tre ■ 'ele mai lî umbase 
■.artier",

V ași le 
Bă ci ti

lled 
, Ale-pes-

Ampla acțiune edililar- gospodărească de la Vuitări a impresionat nu mai prin numărul mare participanților,.ci mai Ies prin buna organizare și volumul de lucrări cutate, prin dăruirea hărnicia locuitorilor aici.(iile oameni ai muncii, tori ăi Vulcanului, rea lor fermă de a-și tensitica acțiunile privind înfrumusețarea orașului care muncesc și trăiesc.

exe- și de Am înțeles din discu- purtate cu numeroși ai muncii, îocui- hotări- in- Cu mult spirit gospodăresc, locuitorii blocurilor dc pe Aleea Crizantemelor și-au amenajat zeci d straiuri unde au semănat diverse legume si /.<.•/•>» luri necesare consumului propriu.
Lucia 

Rotaru,
Carol 

Ec.sely și multi alții, au
încărcat în -autobasculan
te reziduuri, au fasonat și 
plantat arbori ornamen
tali, iar la blocurile 
pe strada Șt. O. losif 
tățenii Toma Podaru, 
haite Stratulat, Ioan Tola, 
j'iti Proca, Cpșțică Enă- 
cne, Nieolae Bonița, Gheor
ghe Dănilă, Uie Bobric, 
Eleonora Zaliaria, Petruța 
Avram, Ilinca Sogor, au 
împrejmuit zonele; verzi, 
după ce le-au curățat. Pe 
Strada M. Eminescu, am 
întîlnit gospodari ca Ele
na Axiale, ... Maria Luca, 
Angela Giurcaș, Tatiana 
Gliga, Maria Păilă, Tatia-,

„împreună cu locatarii; din blo- ul. nostru ani hotărît

Și în cartierul Micro 3 B sute de cetățeni au lucrat la transportul pămîntului rezultat in urma săpăturilor, au curățat împrejurimile blocurilor.
Din pasiune pentru frumos, din dorința de a ocroti șl îmbogăți mediul ambiant, sute de cetățeni, locuitori ai cartierului Coroești, au fost prezenți la acțiunea de duminică. Au fost curățate zonele verzi, locatarii au sădit flori ; și au amenajat chiar mici terenuri legumicole, acolo unde spațiul a permis așa Ibeva. ;
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din țările socialisteȘtiriPra9a Consfătuirea secretarilor 
cu probleme organizatorice 

ai partidelor comuniste 
și muncitorești din unele țări 

socialiste
PRAGA 30 (Agerpres). 

La Praga au început lu
crările consfătuirii secre
tarilor cu probleme orga
nizatorice ai comitetelor 
centrale ale partidelor co
muniste și muncitorești din 
unele țări socialiste.

Din partea Partidului 
Comunist Român partici
pă o delegație condusă de 
tovarășul Constantin Dăs- 
călescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Consfătulfea este con
sacrată schimbului de ex
periență privind activita
tea desfășurată de fiecare' 
partid pentru creșterea ro
lului organizațiilor sale in 
înfăptuirea politicii parti
dului. sporirea influenței 
lor în viața colectivelor de 
muncă, in realizarea sarci
nilor economico-șociale 
trasate de congresele parti
delor lor.

MOSCOVA 30 (Agerpres). 
In sudul Peninsulei Kam- 
ciatka, la poalele vulcanu
lui Mutnovski, se va cons
trui cea mai puternică 
centrală electrică geoter- 
mică din Uniunea Sovietică, 
relatează agenția TASS. A- 
burli care vor fi recupe
rați din cîteva zeci de 
sonde forate pînă la adîn- 
cimea de 2500 metri vor a- 
sigura funcționarea unor 
turbine cu capacitatea to
tală de 200 000 kW.

Pentru viitor se prevede 
construirea altor centrale 
electrice geotermice în

Daghestan (Caucaz), la 
Stavropol și în Ucraina de 
vest. La început, ele nu 
vor avea o putere instala
tă prea mare, dar, cu tim
pul, vor fi construite cen
trale de acest fel cu pute
rea instalată de 500 000 
kW fiecare.

★
BEIJING 30 (Agerpres). 

Unitățile din industria ex
tracției carbonifere din 
R.P. Chineză au re’alizat, 
în cursul primelor trei 
luni ale acestui an, o pro
ducție de 146,71 milioane

Acțiuni în favoarea

cărbune — anunță 
China Nouă, re- 
declarație a minis- 
chinez de resort.

tone de 
agenția 
luînd o 
ferului
Cantitatea de cărbune ex
tras este cu 13 la sută su
perioară producției din 
primul trimestru al anului 
1981.

Creșterea înregistrată 
— menționează agenția ci- 

se datorează intră- 
unor 
unei 

a 
con- 

producti-

lată
rii în funcțiune a 
noi mine, precum și 
mai bune organizări 
producției, ceea ce a 
dus la sporirea 
vității muncii.

păcii

Contacte diplomatice românești
• Pe marginea posibilităților de dezvoltare 
a relațiilor României cu Fondul Monetar 

Internațional și Banca Internațională pentru 
Reconstrucție și Dezvoltare

WASHINGTON 30 (A-
gerpres). Petre Gigea, mi
nistrul român al finanțelor, a avut la Washington con
vorbiri cu Jacques de La- 
rosiere, directorul general 
al Fondului Monetar In
ternațional.

Cu acest prilej, s-au evi
dențiat relațiile pozitive 
de bună colaborare stator
nicite între România și 
Fondu! Monetar Interna
țional și au fost discutate 
o serie de probleme pri
vind posibilitățile de dez
voltare a acestei colaborări 
in viitor. La discuție au 
participat Nieolae Eremia.

Aterizarea navetei

președintele Băncii Româ
ne de Comerț Exterior, 
precum și experți ai dele
gației.

De asemenea, ministrul 
român a avut convorbiri 
cu Alden Clausen, pre
ședintele ’ Băncii Interna
ționale pentru Reconstruc
ție și Dezvoltare.

In cadrul discuțiilor au 
fost relevate rezultatele 
pozitive obținute pînă în 
prezent în cadrul colabo
rării existente între Româ
nia și Banca Mondială, 
precum și posibilitățile de 
dezvoltare în continuare 
a activității 
de credit.

Totodată, 
s-au purtat 
goeieri cu un număr ’ de 
bănci americane.

TOKIO 30 (Agerpres). 
„Să nu permitem transfor
marea Japoniei în arena 

-unui război nuclear". „Nu 
trebuie să existe arme 
nucleare pe pămîntul nos
tru" — sub asemenea de
vize, în multe orașe nipo
ne au loc noi manifestații 
pentru pace’. Aceste cereri 
au fost exprimate și de 
participanții Ia marșul pă
cii ce a început în orașul 
Fussa și ai cărui partici- 
panți s-au îndreptat spre 
Tokio.

Mișcarea pentru lichi
darea armelor nucleare a 
cuprins practic întreaga 
Japonie, menționează a- 
genția TASS. în țară are 
loc strângerea de semnă
turi pe un apel de elimi
nare a pericolului unui 
război nuclear, iar o serie 
de adunări municipale a- 
doptă rezoluții împotriva 
armelor nucleare. Ase
menea documente au fost 
adoptate de organele loca
le din peste 100 de orașe.

financiare

în aceste 
discuții și

și

zile 
ne

★

OSLO 30 (Agerpres). Con
gresul Partidului Liberal 
(Venstre) din Norvegia s-a 
pronunțat pentru intensi
ficarea eforturilor în vede-

spațiale Columbia

WASHINGTON 30 (A- 
gerpres). Naveta spațială 
americană Columbia a a- 
terizat, marți după-amia- 
ză, la baza militară aeria
nă White Sands, din sta
tul New Mexico, anunță 
agențiile AP și UPI. De 
la lansarea sa în cel de-al 
treilea zbor de
la 22 martie, nava 
în spațiu opt zile, 
te și 49 secunde, 
gînd 6,3 milioane
tri și dînd ocol Pămîntului 
de 29 de ori. La bordul de 
control al navei s-au aflat 
astronauții Jack Lousma 
și Gordon Fullerton.

încercare, 
a rămas 
4 minu- 
parcur- 
ktlome-

CITIND date publicate 
la Viena, agenția TASS 
relatează că în primul tri
mestru al anului au 
faliment aproximativ
de firme mici și mijlocii, 
cu 17 la sută mai multe 
decit in aceeași perioadă a 
anului trecut. In urma a- 
cestor falimente, un - nu
măr de 3600 de salariați 
au devenit șomeri.

POTRIVIT datelor 
fuzate de Institutul 
țional de Statistică
Spania, citat de agenția 
TASS. în ultimul an cos
tul vieții in țară a crescut 
în medie cu 14,5 la sută.

NOUL președinte al Ban
gladeshului, Abdul Fazal 
Muhammad Ahsanuddin 
Chowdhury, într-o cuvîn-

rea creării unei zone denu- 
clearizate în nordul Euro
pei, informează agenția 
TASS, într-o declarație a- 
doptată de congres se su
bliniază că Norvegia tre
buie să colaboreze cu toa
te statele din regiune pen
tru transformarea nordului 
european într-o 
lipsită de arme

☆
STOCKHOLM 

pres). în ziua de 8 Martie, 
Ziua Internațională a Fe
meii, la Haparando, în 
nordul Suediei, a luat star
tul o ștafetă a luptătoare
lor suedeze peritru pace, 
care se desfășoară sub de
viza „Pentru pace și 
zarmare", relatează 
ția TASS. Timp de 
luni schimbîndu-se 
care cinci kilometri, 
cipantcle la ștafetă 
parcurge numeroase 
lități.. din țară. La 
ele vor ajunge la Gotcborg, 
unde va avea loc un mare 
miting al 
tru pace 
Norvegia,

consacrat

regiune 
nucleare.

30 (Ager-

de- 
agen- 
două 

la fie- 
parti- 

vor 
loca- 

5 mai

luptătorilor pen- 
din Danemarca, 

Finlanda și Sue- 
acțiunilor

dî- Na- din

tare radiodifuzată, a cerut 
națiunii să coopereze cu 
autoritățile Legii marțiale 
în vederea eliminării co
rupției. El a arătat — re
levă agenția .Reuter — că 
țara, care primește un a- 
jutor extern, anual, în va
loare de 1,2 miliarde do
lari, trebuie să se bizuie 
mai mult pe folosirea pro
priilor sale resurse.

LA VARANASI, in sta-
■ tul indian Uttar Pradesh, 
a avut loc ședința Consi
liului Național al Partidu-

pentru transformarea 
rilor nordice într-o 
liberă de arme nucleare.

★
ROMA 30 (Agerpres). 

Sub lozinca „Să înceteze 
cursa dementă a înarmă
rilor ! Nu, armelor nu
cleare !“, în orașul Viareg- 
gio a avut loc o mare a- 
dunare populară convoca
tă de organizațiile sindica
le, de femei și de tineret 
din localitate, relatează a- 
genția TASS. Ia cuvîntă- 
rile rostite cu acest prilej 
s-a subliniat necesitatea 
de a se mobiliza eforturile 
opiniei publice din întrea
ga Italie pentru pace 
dezarmare.

ță- 
zonă

rlLMt:

i

j-

17,00

lui Comunist din India, în 
cadrul căreia au fost alese 
organele de conducere ale 
partidului. Ca secretar ge
neral al Consiliului Națio
nal a fost reales Rajcswa- 
ra Rao.

SUB DEVIZA „Cerem 
dreptul la muncă și la în
vățătură", la Hamburg — . 
mare centru industrial și 
cultural din R.F.G. — s-au 
desfășurat o demonstrație, 
a tineretului vest-german, 
urmată de un miting. Par- 
ticipanții la miting au ce
rut. adoptarea de măsuri e- 
ficiente pentru combate
rea șomajului și înfăptui
rea de reforme democrati
ce în sistemul de învăță- 
mînt. din țară.

PETROȘANI — 7 ieinbrie : Ziua de 
tere a unui tînăr 
șovian ; Unirea : 
mas in Caucaz.

PETRILA : Procuro
rul acuză.

LONEA : înainte 
miezul nopții.

ANINOASA : Bărbații 
nu plîng niciodată.

VULCAN ; Luceafărul ; Un glonte rătăcit.
LUPENI — Cultural;

Familie nouă : Muncitoresc : Zăpada albă a 
Rusiei.

URICANI : Logodni
ca.

da

1 TV

16,00
16,05

16,25

Telex.
Sera list ii in 

bacalaureatului.
(consumații).
Partidul clasei 
muncitoare. un

lata

.Cifre despre cheltuieli militare și slujbe“
Ministrul apărării al 

S.U.A., Weinberger, susți
nea. recent, în fața Clubu
lui național al presei că 
reducerea cheltuielilor mi
litare ar însemna o pier
dere de locuri de muncă.

Locurile de muncă crea
te de industria de arma
ment sînt dintre cele mai 
cos’ isitoare slujbe din eco- 
n.miie, datorită faptului 
că. in general, ele implică 
muncitori de înaltă califi
care și mari cantități de 
materii prime deficitare. 
Pentagonul estimează că 
alocațiile militare supli
mentare, de 33 miliarde 
dolari, solicitate da gu
vern in proiectul său de 
buget ar spori numărul 
loeurnoi de muncă in in
duși: iile legate de apărare

cu circa 347 000. Fiecare aceste
slujbă direct creată ar 
costa, prin urmare, apro
ximativ 100 000 de dolari.
Aprecierea minislrului 

cum că 350 000 slujbe s-ar

estimări ? Simplu, 
că ele se întemeia- 
prezumția că, dacă

Faptul
za pe p.,iii.
banii n-ar fi cheltuiți pe 
înarmare, ei ar fi îngropați 
in'pămint sau băgați sub

(„WASHINGTON POST")

pierde prin fiecare reduce-
■ re de 10 miliarde a buge

tului militar. ține cont de 
efectele indiiecte 
tuieliloi militare 
întregii economii.
fel, costul mediu 
rei slujbe este coboiit 
circa 30 UW de dolari.

Ce nu este in regulă cu

ale cliel- 
asupra

In acest 
al hetâ- 

la

o saltea. De bună seamă, 
în realitate lucrurile nu 
s-ar intîmpla astfel. Banii 
ar ti clieliuiți pentru alte 
Iun. ții ale guvernului, fo
losiți pentru redu ieri. a 
deikiluiui bugetar sau ic- 
turnați coni: iu.umililor 
sub fuma unor reduceri 
de impozite.

I)e pildă, fie o reducere 
de impozite, tic investirea. 
in lucrări publice ar crea 
cu 50 la sută mai multe 
locuri de munca decit s-ar 
obține prin cheltuirea ace
leiași sume de bani pentru, 
armată. Angajarea de sa- 
lariați eu remunerații mai 
mici in -serviciile publice 
ar duce la crearea unyi 
număr de trei ori mai 
mare de locuri de muncă, 
dacă se iau in considerare 
atit efectele directe, cit și 
cele indirecte.

Or exista moți v e 
pentru creșterea cheltuie
lilor militare, dar crearea 
de locuri de muncă nu se 
numără printre ele.

(AGEUÎ’RES)

«tJACJIA Și ADMINISIRAflA ;

HOLLYWOOD 30 (Ager
pres). La Hollywood a a- 
vut loc ceremonia decernă
rii Premiilor „Oscar" — 
cele mai prestigioase dis
tincții acordate de Aca
demia de arte și științe ci
nematografice din 
Unite. La actuala
— cea de-a 54-a— 
acordat un număr 
dc distincții — 54,

Principalele premii au 
fost acordate după cum 
urmează : — cel mai bun 
film — „Chariots of Fire" 
(Carele de foc — regia 
Hugh Hudson) ; — cel 
mai bun actor — Henry 
Fonda pentru rolul din 
„On Golden Pond" (Pe 
balta de aur) ; cea mai bu
nă actriță — Katherjițai", 
Hepburn (al patrulea „O- ;- 
car" de interpretare • 
cariera actriței), pentruVj- * 
iul feminin din „On Gol
den Pond" ; — cel mai 
bun interpret al unui rol 
secundar — John Gielgud 
(în filmul 
cel mai bun 
ginal ; Colin 
tru „Carele 
cel mai bun 
daptat 
son — „Pe balta de aur"
— premiul „Oscar" pentru 
sunet — „Carele de foc".

Statele ediție a fost record

.Arthur") ;
Scenariu
Welland 

de foc" ;
scenariu

Ernest Thomp-

ori- pen-
a-

partid eu adinei 
rădăcini in istorie. 
89 de ani de la 
crearea Partidu
lui Social-Demo
crat al Muncito
rilor din România, 
Corul bărbătesc 
al Căminului cul
tural din Slatina- 
Nera, județul Ca- 
raș-Severin.
Tragerea de amor
tizare
Universul 
lor.
Tragerea 
noexpres. 
1001 de seri, 
închiderea 
gramului.
Telejurnal.
Actualitatea 
noniică.
Arc peste
In satul românesc. 
Film artistic Mere roșii, O pro
ducție a Casei de 
Filme Unu.
Telejurnal.

ADAS.
femei-

j

17.40

20.40

2.1,00

pro-

pro-

eeo-

timp

[Aemenîo

Mica publicitate
CONDUCEREA clubului 

Jiul eliberează, înccpind’ 
eu data de 30 martie, abo
namente pentru intrarea 
la meciurile pe care echi
pa le va susține acasă în 
acest retur al campionatu
lui diviziei A. Costul abo
namentului 125 lei. 
cerea. (505)

VI ND Moskvici
45 000 km. Strada
teni nr, 58. Lupeni. (514)

V1ND Skoda S 100. stare 
bună. Preț convenabil. Pe- 

' trosani. Paringului, bloc 
2/10. (516)

Condu-

1500, 
Bărbă-

r

VIND casă strada Petru 
Maior 13 Petroșani. După 
ora 1 t. (518)

SCHIMB apartament 
două camere Vulcan, cu 
similar Lupeni. infui mâ
ții stiada Ptfmilor 15 Lu
peni. Petra; Petru, telefon 
618. (513)

PIERDUT legitimație spe
cială de călătorie nr. 283 
ru'.a Urieani — Petroșani 
pe numele leronim Pop, e- 
libcrată de E.G.C.L. Lu
peni. O declar nulă. (512)

COLECTIVUL Școlii generale nr. 1 Petrila a- 
nunță cu adine regret încetai ca din viață a celei care 
a fust

ELENA HOMESCU
învățătoare mult prețuită de colegi, de generațiile de 
elevi îndrumate cu atentă și părintească grija, cu 
nemărginită pasiune peaagogieă. (519)
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