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încheierea vizitei de stat
in țara noastră

a generalului Kenart Evren,

ANUL XXXVIII, NR. 9202 VINERI, 9 APRILIE 1982
La Muzeul Militar Central
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l
Șeful de stat al Republi

cii Turcia, generalul Kenan 
Evreu, a vizitat, joi dimi
neață, Muzeul Militar Con- 
trai, prestigios așezăminlde 
(■ultură al țării noastre.

■Șeful de stat al Repu-

blicii Turcia a dat o înal
tă apreciere modului în Ca
re este organizat Muzeul. 
Militar Central, mulțumind, 
totodată, pentru explicați
ile primite pe parcursul vi
zitei, sentimente ce și-au

găsit expresie și în cele 
notate în Cartea de onoare.

La încheierea vizitei, 
gazdele au oferit in dar 
generalului Kenan Evren 
un set de lucrări referitoa. 
re la doctrina militară ro
mânească actuală.
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ț *tru a adresa secretarului 
i general al partidului, to- 
’ varășului Nicolae 
ț .' Ceaușescu, cele mai calde 
i cuvinte de . mulțumire 
? pentru grija deosebită ce 
I o poartă minerilor Văii 
i Jiului, pentru minunatele 
4 condiții de muncă și de 
I viață oferite de partidul 

și

i

Acordarea înaltelor distincții 
„Ordinul muncii66 clasa I, „Diploma 

de onoare66 și „Steagul roșu66.
99

Acordarea înaltelor distincții 
Ordinul muncii66 clasa I, „Diploma 

de onoare66 ȘÎ „Steagul roșu 
de întreprindere fruntașă 

pe industria minieră 

DEPLINA prețuire 
A MUNCII DE MINER

9

Intr-o atmosferă sărbă
torească,, plină de entu
ziasm ș'i puternică anga
jare, vibrînd de un pro
fund spirit patriotic, ieri, 
minerii de la Bărbăteni au 
primit răsplata binemeri
tată a eforturilor făcute 
pentru a da țării cît mai 
mylt cărbune cocsificabii : 
„Diploma de onoare a 
U.G.S.R." și „Steagul ro
șu", de întreprindere frun
tașă pe industria minieră. 
Distins pentru a doua 

. oară consecutiv cu înaltul 
ordin - pentru succesele 
anului 1980 — colectivu
lui i s-a conferit „Ordinul 
muncii" clasa a III-a, iar 

. pentru rezultatele deose
bite înregistrate în 1981 
i s-a decernat „Ordinul 
muncii clasa I. Colectivul 
minei Bărbăteni a folosit 
prilejul oferit de înmîna- 
rea înaltei distincții pen

lor bazinului nostru car
bonifer.

La - festivitate au par
ticipat tovarășii Radu 
Bălan, prim secretar al 
Comitetului Județean Hu
nedoara al P.C.R., loan 
Lăzărescu, ministrul mi
nelor, Ștefan Karodi, se
cretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Viorel 
Faai, prim-secretar al 
Comitetului municipal de 
partid
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Furdiii, președintele Co
mitetului Uniunii sindica
telor din ramura mine, pe
trol, geologie și energie e- 
lectrică, ing. Dan Otto
Surulescu, directorul ge- V 
neral al C.M.V.J. i

Mulțumind în numele ■ 
colectivului de mineri, in- V 
gineri, maiștri și tehnici- ț

Dorin GIIEȚA ț 
________________________ î 
Continuare fn pag a 2-a, |
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Aspecte din timpul 
festivității.

Munca plină de avînt si 
dăruire a constructorilor de 
obiective social culturale și 
industriale din raza muni
cipiului nostru, cunoaște 
ritmuri tot mai ridicate. 
Sub conducerea organizați
ilor de partid, constructorii 
acționează pentru devansa
rea predării unor obiective 
sau recuperarea întîrzieri- 
lor acolo unde au fost în- 
tîmpinate greutăți în luni
le de iarnă.

Semnarea documentelor oficiate
Tovarășul Nicolae 

Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, și generalul Kenan E- 
vren. șef de stat al Repu
blicii Turcia, au semnat, 
joi, 8 aprilie, în"cadrul u- 

ceremonii care a avut 
la Palatul Consiliului 

Stat, Declarația cornii-

nei 
loc 
de 
nă.

După semnare, cei doi 
șefi de stat și-au strins 
mîinile călduros.

In încheierea solemnită
ții, președintele Nicolae 
Ceaușescu și generalul Ke
nan Evren au ciocnit o cu-

pă de șampanie pentru con
tinua dezvoltare a priete
niei și colaborării româno- 
turce, în folosul și spre bi
nele ambelor țări și popoa
re, al progresului și pros
perității lor, în interesul 
cauzei păcii, securității, 
țelegerii 
Balcani, 
întreaga

și cooperării 
în Europa și 
lume.

în- 
în< 
in

☆

Joi dimineața, au fost 
semnate la București „Pro
gramul de cooperare, econo
mică între Republica So

cialistă România și Re
publica Turcia", „Acordul 
între Guvernul .Republicii 
Socialiste România și Gu
vernul Republicii Turcia
privind stabilirea unor le
gături directe pe Marea
Neagră între porturile ro
mânești și turce'* și „Proto
colul. privind cooperarea • 
tehnică în domeniile sănă
tății și științelor medicale 
între Ministerul Săpătății 
al Republicii Socialiste 
România șl Ministerul Să
nătății și Asistenței Socia
le al Republicii Turcia".

Plecarea din Capitaiă
Joi, 8 aprilie, 

cheiat vizita de 
tuată în țara noastră, 
invitația tovarășului Nicolae
Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste Româ
nia, de generalul Kenan E-

s-a . în- 
stat efec-

la

vren, șef de stat ai Repu
blicii Turcia.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pe aeroportul 
ternațional Otopeni, 
podobit sărbătorește.

Tovarășul N i c oPetroșani, Petru

.^statul nostru locuitori-

Intensă activitate
pe șantierele de construcții

Ceau.șcseu și generalul Ke
nan Evren au sosit împreu
nă la aeroport. O 
militară a 
norul. A'i

(Continuul e

gardă
prezentat 
fost intonate

in pag a i-ai

ȘANTIERE
GOSPODĂREȘTI

Plantări masive 
de material 
dendrooglc

PETROȘANI

Noi fronturi de lucru

Apartamente predate
Ia Scheie

Harnicii constructori de 
obiective social-eulturale ai 
șantierelor Petroșani, Vul
can și Lupeni au predat’ în 
cursul trimestrului I, 72 a- 

partamente. Inyingînd vitre
gia anotimpului rece, cons
tructorii din Petrila au pre
dat la cheie blocul 39 B cu 
24 apartamente, cei de la 
Vulcan au predat două scări 
din cadrul blocului 62, cu 
24 apartamente, iar cons- 

' tructorii de la Lupeni au 
terminat și predat scările 
III și IV de la blocul 40, 
cu 24 apartamente.

In acest trimestru au fost 
începute noi obiective cu 
termene de predare în 1982. 
Aceste obiective vizează, a- 
tît . construcțiile de 1 locuin
țe cît și cele social-cultu- 
rale. De exemplu, șantierul
1 Petroșani, paralel cu fi
nisarea căminului cultural 
din Cimpa, care urmează 
să fie predat în cinstea zi
lei de 1 Mai, a început și 
lucrările la blocurile 36 
G'Petrila și 36 F Petroșani, 
plus blocurile 1 B, 59 A și 
59 din centrul Petroșaniului 
cît și L 1 C din cartierul 
Aeroport,

O susținută activitate 
pentru noi fronturi de lu
cru există și la șantierul
2 Vulcan care a demarat 
lucrările la blocul 3 B cu 
62 apartamente. Cu ace
eași intensitate acționează 
și constructorii de la șan
tierul 3 Lupeni care au

atacat lucrările la blocuri
le 19 B, cu 34 apartamen
te, și 19 C, cu 20 aparta
mente, blocul IV, cu 56 a- 
partamente. totodată este 
menținut ritmul execuției 
de la Școala generală, cu 
24 săli de clasă din Uri- 
câni, care are termen de 
predare. în luna august.

In clasamentul hărniciei

tite nu este sub 4 000 lei. 
Brigada condusă de Dumi
tru Roșu, prin activitatea - 
depusă la blocul nr. 8 din 
Vulcan a creat condițiile 
necesare ca acest bloc să 
fie predat în cursul lunii 
mai, devansînd" termenul, 
de predare cu aproape 20 
de zile.

Aceeași hărnicie au do
vedit-o și membrii brigă
zii conduse de DUmitru

Postolache am rmdui căreia 
se evidențiază Ion . și Nico
lae Postolache, frați cu 
Dumitru, cît și mai noii 
sosiți în. formație Constan
tin, Tatană. Ion Cornea, llie 
Popa, care urmează si 
cursurile școlii de califica
re^ Formația lui Postola
che executind lucrările la 
blocul 5 din cartierul Ae
roport — Petroșani a de
vansat termenul de preda
re a celor 15 apartamente 
cr< înd posit iht< a d a fi 
predate»în cinstea zilei de 1 
Mai. /

In zonele aparținătoa- 
astx.iației de locatari 

nr. 8 A din cartierul 
Aeroport—Petroșani, du
pă cum ne relata pie- 
ședintele ei, loan Tirim, 
s-a desfășurat în ultimi- 
le zile o susținută acti
vitate de gospodărire și 
înfrumusețare. Primele 
acțiuni au avut drept 
scop curățirea : zonelor 
verzi ale blocurilor nr. 
1, 3, 5 și 7 din strada 
Venus și blocului nr. 16 
din strada’ Saturn. Tot
odată s-au ' amenajat 
rondurile .pentru flori, 
ceea ce dovedește preo
cuparea unui mare nu
măr de locatari pentru 
înfrumusețarea mediului 
ambiant. Acțiunile s-au 
amplificat, continuînd cu 
plantarea materialului 
dendrologic. Bilanțul în

Toma ȚAȚARCA

(Cont, in pag. a 2-Ci)

Printre formațiile care 
și-au înscris numele în cla
samentul hărniciei pe tri
mestrul I, se află și cele 
conduse de Dumitru Roșu 
și Dumitru Postolache, Cei 
doi șefi de brigadă au reu
șit să-și organizeze mai 
bine munca, să folosească 
mai eficient timpul de lu
cru, ceea ce le-a adus și o 
retribuție pe luna martie 
de peste 6 000 lei. De men
ționat că cea mai mică re
tribuție în formațiile amin-

Teodor ARVINTE

■ ■■ ■ '■■■ '‘ -t
FRUNTAȘII TRIMESTRULUI I, MINERII DIN URICANI

au lansat o chemare-apcl

Amănunte în pagina a 3-a
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Astăzi despre

VINERI, 9 APRILIE 1982

Liceul industrial minier 
din Petroșani

In acest an de învățămînt gimnaziile din Valea
Jiului vor fi absolvite de 3280 elevi, care sînt frămîn- 
tați acum de multe întrebări : în ce liceu îmi voi 
continua pregătirea ? ce profil să aleg ? ce perspec
tive îmi oferă ? etc. De natură psihologică și socia
lă, procesul de orientare școlară și profesională se 
sprijină și pe o corectă informare asupra liceelor și 

■ profi’elor lor. In fiecare săptămînă, vineri, rubrica 
pe care o deschidem astăzi își propune să informe
ze elevii ce posibilități de pregătire le oferă liceele 
municipiului. 1 iț ;■

Liceul industrial din Pe
troșani este o unitate re
prezentativă pentru proce
sul de integrare a învăță- 
mîntului cu cercetarea și 
producția. Această coordo
nată se realizează prin di
verse forme și metode ac
tive printr-o permanentă 
atenție față de moderniza
rea bazei didactic-ma- 
teriale (în liceu se află 24 
cabinete pentru diferite 
discipline de învățămînt: 
limba română, științe so- 

, ciale, istorie, matematică, 
' tehnologie, desen, exploa

tări miniere, limbi moder- 
, ne; și 9 laboratoare : elec- 
: trotehnică, fizică, chimie, 

biologie) și practic-aplica- 
tive (5 ateliere de lăcățu- 
șerie, 2 prelucrări prin aș- 
chiere, cîte unul de elec
trotehnică, mașini miniere, 

, sudură-forjă). Instruirea și 
educarea are loc atît în a- 
ceste spații moderne, crea
te prin participarea nemij
locită a elevilor, cit și in 
mijlocul colectivelor mi
nerești din Valea Jiului.

Pregătiți de un valoros 
corp didactic, de profesori, 
ingineri, maiștri exigenți și 
cu multă experiență peda
gogică, elevii Liceului in
dustrial din Petroșani au

apreciate prin 
(6 — I, 5 ”
Și la etapa 
concursului

- II, 
Ju
pe 

din, 
s-au 
cu-

dustrial din Petroșani
Obținut în fiecare an re
zultate remarcabile în di
ferite concursuri școlare, 
competiții', cultural-artistice 
și sportive. In anul școlar 
trecut Ia concursul pe 6- 
biecte de învățămînt au 
participat-peste 300, iaț la 
etapa finală a concursului 
pe meserii au fost obținute 
locuri I, II și tnențiuhi. La 
ediția din acest an a con- 

. cursului pe meserii (faza 
județeană) au luat parte 35 
elevi, cunoștințele lor teo

retice și aptitudinile „prac-

tice fiind 
15 premii 
4 — III), 
dețeană a 
obiecte de învățămînt
acest an elevii liceului 
distins prin calitatea 
noștințelor (o elevă se , a-' 
flă în aceste zile la etapa 
națională a concursului de 
limbă și literatură română, 
care are loc la Botoșani). 
Talentul, aptitudinile și în
clinațiile elevilor se per
fecționează în peste 30 de 
cercuri pe obiecte, peste 20 
de cercuri tehnico-aplicati- 
ve cît și printr-o amplă și 
inspirată activitate cultu- 
ral-artistică și sportivă. Pre
gătirea temeinică a absol
venților este apreciată în 
viața economică în care se 
integrează, cît și în învăță- 
mîntul superior (74 de ab
solvenți au reușit anul tre
cut la admiterea în Insti
tutul de mine).

Pentru anul de învăță
mînt 1982— 1983 Liceul in
dustrial minier Petroșani 
are următorul plan de șco
larizare: TREAPTA I 
profil mine,, petrol, geolo
gie : 180 locuri; mecanic : 
180; electrotehnici : 144 ; 
construcții : 144 ; mecanici 
(cu limba de predare ma
ghiari) : 36; TREAPTA 
a 11-â — profil minier ț 72; 
mecanic mașini si utilaje: 
36 ; electricieni mini — 36.

Liceul are un internat în 
care pot fi cazați 300 de 
elevi, o cantină (cu 120 
locuri pe serie), o frumoa
să bază sportivă. Elevii be
neficiază de bursă d&jntre- 
prindere (pe bază d“ con
tract), echipament de lu
cru. Ea absolvire sînt re
partizați în unități ale Com
binatului minier Valea Jiu-

milioane lei, cu aproape 
un milion de lei mai mare 

1 decît cel planificat, cre- 
înd în felul acesta con
diții să se constituie fon
dul de participare a. oa
menilor muncii la benefi
cii în valoare de 1,2 mi

lioane lei. Printre cei cu 
o contribuție deosebită la 
obținerea .acestor succese, 
evidențiem colectivele de 
muncă ale sectorului III. 
— plus 16 000 tone de 
cărbune, sectorul II ; 
plus 2 000 tone și sectorul 
IV — plus 1 200 tone de 
cărbune cocsificabil. Din
tre formațiile de lucru, ce
le mai bune rezultate 
le-au obținut minerii din

eni, directorul minei, ing. - 
Ovidiu Avrămescu, a e- 
vidențiaț eforturile depu
se de toate formațiile de 
lucru pentru creșterea 
producției de cărbune ex
tras, în condiții de efi
ciență ridicată. Rezultate
le deosebite obținute. în 
întrecerea socialistă pe a-' 
nul 1981, succese care ri
dică pe noi trepte presti
giul mineresc, al Văii Jiu
lui, sînt rodul mobiliză
rii exemplare a oameni
lor muncii de la mina 
Bărbăteni, sub conducerea 
organizației de partid, sînt 
dovada profundei lor im
plicări a atașamentului 
deplin la întreaga politi
că a partidului nostru.

„In acest moment so
lemn, de mare sărbătoa
re, gîndurile noastre de 
profundă recunoștință, sin" 
ceră mulțumire și fier
binte dragoste se îndreap
tă către Minerul de onoa
re al Văii-Jiului, tovară- __ ___  ___
sul Nicolae Ceaușescu, se- , . _ ,
* - - » • . o rzîl n o ZS VI X I t 1 c-rs zJzs ■

muniștii Pompei Tomo- 
lea, Dionisie Szovcs, An'- 
dronic Grumăzescu, Ca
rol Martin, Sigismund și 
Mihai Kovacs, Ion Pin- 
tecan, Nicolae Oprea și 
eiectrolăcătușii conduși de 
Florin Manei, Ion Bojică 
și Nicolae Lăzăreanu.

Intr-o atmosferă entu
ziastă, dînd glas dorin
ței lor fierbinți de a fi la 
înălțimea distincțiilor a- . 
cordate, participanții la a- 
dunare s-au angajat, și au 
suplimentat, în numele 
colectivelor pe care le 
conduc, angajamentele a- 
sumate în întrecerea so
cialistă.

„Conștienți de sarcina* 
de mare răspundere ce ne 
revine, de a asigura noile, 

ale
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" tul anului cel puțin 300 
ml lucrări de deschideri 
și pregătiri". La rt&ul 
său, Pompei Țomolea, mi
ner șef de brigadă la sec. 
torul I spunea, în numele 
ortacilor pe care-i condu, 
ce : „Ne angajăm să ne 
organizăm superiori mun
ca, să folosim întreaga 
capacitate a utilajelor din 
dotarea brigăzii, pentru a 

.. accelera ritmul de lucru 
și a realiza avansări de 
cel puțin 100 ml în fiecare 

’ lună".?.; < - i-U1/'
Iar minerul șef de bri

gadă^ Mihai Samson se an
gaja în numele ortacilor 
săi „Răspunzînd chemă, 
rii partidului, adresată

I* ~dina
a muncii de miner

cretarul general al parti- brigăzile conduse de ^co
dului, președintele Repu- 
blicii Socialiste România, 
cel mai iubit fiu al popo
rului nostru, căruia îi da
torăm tot ce s-a făcut 
pentru dezvoltarea și mo
dernizarea industriei mi
niere, pentru îmbunătăți
rea continuă a condițiilor 
de- muncă și de viață ale 
muncitorilor din adîncuri" 
— spunea, în cuvîntul său, 
directorul minei.

Răspunsul minerilor a 
fost concentrat în realiză
rile obținute, în 1981, 
plănui producției fizicea 
fost depășit cu 14 600 to
ne de cărbune, iar pro
ducția netă a fost reali
zată în proporție de 130,9 
la sută, depășindu-se pre-

muncii în cărbune a fost 
superioară prevederilor cu 
223 kg de cărbune pe post; 
s-a realizat ■■ o economie 
la cheltuielile materiale 
de 15,3'la sută și au fost 
reduse consumurile nor
mate la materialele de 
bază cu 15 ia sută. Aceste 
rezultate au'făcut ca la 
sfîrșitul anului să se ob-

capacități de producție 
minei, sîntem hotărîți 
spunea inginerul Stan 

sectorului . 
deșch ideri și pregătiri, 
să folosim întregul'poten
țial tehnic și uman de ea. 
re dispunem în sector, de. 
pășindu-ne eu 189 mi an. 
gajamentul inițial asumat, 
astfel incit să realizam, 
peste plan, pînă la sfîrși-

reș, șeful

contribuția adusă la dez
voltarea bazei energetice 
a țării, le-au fost adresate 
minerilor de la Bărbăteni, 
de tovarășul loan Lăzăres. 
cu, ministrul minelor. In 
numele secretariatului, bi. 
roului și Comitetului ju- 

- detean Hunedocka al 
P.C.R., 
Bălan a urat întregului 
colectiv al întreprinderii 
noi și importante succese 
în activitatea neobosită 
de a dâ țării cît mai mult 
cărbune pentru cocs.

Dîhd glas dragostei ne- 
țăi’murjte pentru 'secreta- 
rul general al partidului, 
tovarășul N i c o Ia e 
Ce.iir-.es; u, față de condu
cătorul înțelept al desti
nelor României — Parti
dul Comunist Român — 
minerii, inginerii, telini- 1 
elenii și maiștrii de la j 
Bărbăteni au adresat 
legramă Comitetului 
trai al partidului, 
ședintelui țării, prin 
și-au suplimentat 
priul angajament, 
extrage peste plan 10 000 
tone de cărbune pentru 
cocs, i' -

Folosim și acest moment 
de mare bucurie și ișțth- 
drie muncitorească — se 
spune în telegramă — pen
tru a ne îndrepta spre 
dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe 
secretar general Nicolae 
Ceaușescu, gîndul de înal
tă gratitudine și fierbinte 
C.ecunoștință pentru fap
tul că personal ați con
ferit colectivului nostru, 
prin Decret prezidențial, 
„Ordinul Muncii'* clasa I 
pentru locul I ocupat în 
întrecere. ' ’

Vă asigurăm, mult iu
bite și stimate tovarășe 
secretar( general Nicolae 
Ceausescu, — se ahgăji?#- 
za solemn minerii Bai-bă- 
teniului — 'că luînd pildu- 

i to rul < I um nea voastră <- 
xemplu de muncă neobo. 
sită pusă cii înalt devota
ment revoluționar în sluj
ba progresului și înflori
rii României socialiste, 
vom munci fără preget Ia 
locurile noastre de pro

pio- ducție din subteran pentru

Hunedoara al 
tovarășul Radu

o te- 
Cen- 
pre- 
care 
pro-

de a

J *
î
*

*

4
r

Acțiune gospodăreas
că a locatarilor 
17 A din zona 
centru civic al 
Vulcan.

blocului 
noului 

orașului

ormom
losința pina la 1 Mai. 
aceste spații urmează 
funcționeze magazine 
produse electroeasnice, 
menaj și cosmetice,

minerilor, brigada noastră 
și-a asumat pe anul 1982 
angajamentul de a da pes. 
te plan 400 tone de căr
bune. Ne alăturăm hotă- 
rîrii celorlalte brigăzi, în
tregului colectiv al minei 
de a păstra cu înaltă dem. 
nitate muncitorească titlul 
de fruntaș și facem legă, 
mint solemn ca la locul 
nostru de muncă să ridi. 
căm la cote superioare or
ganizarea. producției, să 
întărim ordinea și disci
plina, să ne perfecționăm 
tot mai mult pregătirea 
profesională pentru a ne 
realiza in mod exemplar 
planul și angajamentul 
în cel de-ăl doilea an al 
cincinalului, contribuind 
cu cit maj mult cărbune 

la independența energetică 
a patriei". -

Un moment emoționant 
în cadrul festivității ba 
constituit salutul adresat 
bravilor mineri ai Băr- 
băteniu'.ui de către cei 
care voi- păși pe aceleași 
trepte, ale hărniciei, | ' 
nierii orașului Eupeni. ca realizările noastre eeo.

Cuvinte "calde de feliei- nomice să fie demne de 
țări și mulțumiri pentru titlul de fruntași. Ț

-t

Plantări masive de material dendrologic
<fe trandafiri și 1 400 fire pomi fructiferi, au amena' 

’ viu, echivalînd cu
ml. La blocurile nr.
7 din strada Venus 
amenajat ,și însăttiîn- 

țat primele straturi pentru 
legume și zarzavaturi. Ac-. 
țiuneă de Săpare și. semă- 
nare a grădinilor din jurul 
blocurilor continuă. In con
tinuare; una dintre îndato
ririle principale ale condu
cerii; asociației și locatari
lor’este aceea de a ocroti 
cu grijă și de a păstra dd- 
tațiile realiiate.

(Urmart din pag. I)
. gard

1 400
3 și 
s-âu

acest domeniu este deose
bit de bogat. Membrii aso
ciației de locatari nr. 8 A, 
din rindurile cărora ,s-ău 
remarcat Tănase Radu, Pe
tru Prodan și Milțai Brinză 
de la blocul nr. 1, Pe
tru Jude, Petru Vladislav, 
Gh. Constantinescu și Irîna 
Danciu de la blocul nr. 3, 
Ludovic Garmatyi Dumitru 
Pop, Andrei Sanda și alții 
de la blocul nr. 5, Gh. Po
pescu, Vasile Botezatu : și 
Jon Alexa de ia blocul hr.
7 — toate de pe strada Ve
nus —, Marin Lupu, Fio; 
rlan Cristea, liie Dîrnea și 
Arpad laeob de lâ blocul 
ni’. 16, strada Saturn, au 
săpat gropile și au plan
tat 100 de.saleimi, 100 de 
sălcii, 50 do fire Malus, 
precum și 100 fire Tuia de 
talie mare și mică. Au fost
plahtați, de asemenea, .300 ■ prînzului ei

URICANI

Duminica trecută-, a fost 
intens folosită pentru ac
țiuni gospodărești de către 
locatarii blocului nr. 17, 
strada Muncii, cartierul 
Bucura din Uricani. De 
dimineața pină după ora 

au plantat

. jat grădini pentru zarza
vaturi, au săpat rondurile 
pentru flori, au curățat zo
nele verzi.. Cer nud -Jțarțiici 
gospodari s-au dovedit a’ 
fi Ghoorghe Harcea, Mi
hai I lety, Geta Voiocaru, 
Vasile Sichitiu, Gh. Pop, 
Tudor Ștefan’ Mihai,v luliu, 
Victor Jugănaru, Milușca 
Călări, Elena Lupulescu, 
Mthalache Bornoiu, Dumi
tru -Popescu și alții care, 
prin muncă depusă au a- 
diis o importantă contri- 

în- 
din 
lo-

. buție la amenajarea și
■ frumusețarea spațiilor 
jurul blocului in care 
cuicsjg.

Ilie COANDREȘ, 
Uricani

PROGRAMUL 
UNIVERSITĂȚII 

POLITICE ȘI DE 
CONDUCERE

electrice care sînt capabi- 
menea, la complex un alt le să ridice 80 tone. Prin 

. .. grup de 38 elevi de la Ei- dotarea cu aceste dispozi
ție confecții" Vulcan), a fost ■ ceul industrial nr. 3 Craio- tive de ridicat s-a urmărit 

mecanizarea? muncii și s-a 
scurtat considerabil timpul 
reviziilor și 
feetuate la
L.D.1T. '

• EXPOZIȚIE. In localul va. Mîine sosește,, de ăse- 
fostului centru stomatolo
gic (vizavi de întreprinderea

deschisă o interesantă și ă-
• IN CASA NOUĂ. Un fetârie, florărie, precum și tractivă expoziție de pești 

exotici, Inițiativă a prote-I
rnoul centru 

sului Eupeni,

I

nou bloc a‘fost dat în fo- unități de croitorie și rnaro- 
losință zilele acestea • în chinărie ale cooperației

meșteșugărești.
... • M1CROS1’ECTACOE.
Mîine, ora 18, la căminul 
de nefanii 1 iști din. Petro- 
șăni al l.C.M.M. are Ioc _ . . .
un microspectacol de muzi- complexul turistic pentru 

<je că folk și poezie, prezen-
, lat de grupul „Tinerii" ai

spații comerciale care v<< Gasei de cultură a' sindi-
^fi mobilate și date în fo- catelor.

civic al ora-
. Este vorba, 

de blocul 8 cu 76 aparta
mente, în care au început 
să se mute locatarii. Blo
cul are la parter o întinsă 
suprafață — 800 mp — < lat de grupul „Tinerii1

va, care ’ vor fi găzduiți 
aici trei zile. Tot mîine și 
duminică vor beneficia de 

sorului Petre Niculescu de serviciile complexului 23 
la Școala generală nr. 6 din elevi ai Liceului Aurel 
localitate, expoziția va ra-. yiajcu țijjj brăstie si 51 ti- 
niine deschisa doua sapta- ' 1
mini. . '.
• EXCURSIONIȘTI. Azi,

tineret Valea de Pești pri- 
aj mește ca oaspeți/ pe o zi,

45 de elevi de la Școala 
generală nr. 30 din Craio-

neri de la Combinatul de 
prelucrare a lemnului dir 
Caransebeș.
-• DEPOUL DE LOCO

MOTIVE al I.M. Eonca . t 
fost dotat cu patru yineiUri

realizată de 
BALAN ;

reparațiilor e- 
locomotivele

Rubrică
Iosif

— filiaki Petroșani —
Gursurile vor .avea loc 

în ziua ye luni, 12 apri
lie 1982, ora 17, după 
cum urmeaza 1

— anii I, IT ți 111 la
Casa de . cultură. f

— anul IV — în sala‘| 
comitetului municipal de-[ 
partid.
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tUNĂd* ENERGIE’
a u lan s a t o chemare apel

; 0 inițiativă care se cere
In Valea Jiului se des- vederile primului trimes» 

fășoară în acest an o mo- 1 
bilizatoare bătălie, . pe 

două fronturi simultane 
i distincte: primul — SA

DAM ȚARII CĂRBUNE 
CIT MAI MULT ȘI MAI 

1 BUN!, al doilea ..— SA 
extragem cărbune
le CU CONSUMURI MA
TERIALE Șl ENERGE
TICE CIT MAI MICI!

Minerii de la Uricani 
dețin în primul trimes
tru al anului locul de 
frunte în materializarea 
acestor două mari cerin
țe. Ei au extras peste pre-

tru 14 880 tone de cărbune 
cocsificării!, înregistrîrid 
cea mai mare depășire 
procentuală, iar in luna 
aprilie se află de aseme
nea, pe primul Ioc, cu un 
plus, la zi, de 1150 de to
ne. La energia electrică, 
față de nivelul planificat, 
ei au economisit în ace
eași perioadă peste 330 000 
kWh.

Iată, așadar, contextul 
în care, într-o unanimă 
hotărîre, minerii de la U- 
ricani au lansat recent o 
inițiativă-chemare către

generalizată
toți minerii Văii șt ai în
tregii țări : „PENTRU FIE
CARE TONA DE CĂRBU
NE EXTRASA — 1 kWlt 
ENERGIE ELECTRICA 
ECONOMISIT !“ Elabo. 
rînd strategia acestei ac
țiuni, ei s-au angajat să 

■* economisească pe întregul 
an peste 1000 000 kWh e- 
nergie electrică, să valo
rifice astfel, eît mai de
plin, resursele interne de 
care dispun. Și-au propus, 
totodată, să fie pildă în 
materializarea inițiativei, 
cu convingerea că. ea va 
fi generalizată.

L
Posibilități*

** Inserăm cîteva din opi-, 
niile ex'primate cu prilejul 
mesei rotunde organizate 
la I.M. Uricani privind căi
le concrete de acțiune ale 
colectivului care a lansat 
inițiativa :

de acțiune
la 1 a consumului de ener
gie electrică, ăvînd în ve
dere că producerea, tot pe 
baza energiei electrice, a a- 
i'rului comprimat este foar
te costisitoare".

Se pot economisi 10 milioane kWh pe an
■ încă de la începutul actualului cin

cinal, redacția noastră a lansat o acțiune 
de presă privind economisirea . energiei.. 
Genericul ei, plastic exprimat, apare în 
ziarul nostru aproape cotidian ; „Econo
misirea — cea mai ieftină sursă de ener
gie". Acțiunea organizată recent, la I.M. 
'Uricani, unde colectivul de mineri, ingi- 
Trert și tehnicieni a lansat inițiativa-che- 
m'are „Pentru fiecare tonă de cărbune ex
tras — 1 kWhenergie electrică economi
sit!'' se înscrie ca o generoasă pildă a mo
dului în care minerii de aici acționează, 
își mobilizează eforturile în vederea in- '. 
făptuirii neabătute a hotărîrilor Congre
sului al XIT-Iea al partidului, a planului 
pe 1982, a programului energetic : elaborat 
de conducerea superioară de partid. Este 
un răspuns rrfinerese, prin fapte, la îndem
nurile permanente ale tovarășului Nicolae 
Ceiușescu, secretarul general, al partidu
lui care, în ..cuvîntarea-rostită la plenara . 
C.C. al P.C.R. din 31 martie a.c., a subli
niat din ' nou : „Trebuie luate măsuri ho- 
tărîte în vederea reducerii consumurilor 
materiale, a c . __ -A-- ___ ______
nînd seamă lâ pe unitatea de produs a- 
vem incă. consumuri mult mai mari com
parativ cu cele care se realizează pe plan 
mondial la produse snmlare".

■ In acest context, inițiativă-chemare'

de la Uricani constituie o cale 
eficientă, o pîrghie efectivă de 
indemîha minerilor, a 
mineritul Văii Jiului pentru ridicarea pe 
o treaptă calitativ superioară a eficien
ței -procesului productiv. De pildă,, por-, 
nind de la faptul ;;ă în acest an Valea Jiu
lui ufmeăza să 'producă peste 10 milioane 
tone “de cărbune; aceasta înseamnă că ge
neralizarea inițiativei la nivelul tuturor 
întreprinderilor miniere din Valeâ .Jiului 
ar însemna să se concretizeze iii econo- 
uiișirea a puste 1.0 00(1000 kWli - energie 
electrică. . Este o, chemare mobilizatoare, 
dar-nici pe departe? greu de atins dacă a- 
vem in vedere resursele interife substan
țiale de care dispune fiecare colectîv dir 
Întreprinderile miniere.

Inițiativă de la Uricani vine in spriji
nul eforturilor care se cer întreprinse în 
toate domeniile de* activitate pentru eco
nomisirea materiilor prime, materialelor 
si energiei. Ea se cere ei'tinsă și generali- 
zatăi Cade' in sarcina organelor și organi
zațiilor de partid, îndeosebi a comitetelor 

consumurilor energetice, ți- . sindicale -de la întreprinderile miniere, 
din întreaga Vale, să preia chemarea oa- 

, menilor muncii de la Uricani, să o gene
ralizeze pentru a mobiliza pe toți oame
nii muncii la valorificarea integrală a re
surselor interne de care se dispune pentru 

energiei electrice.

concretă și 
acțiune la 

specialiștilor din

economisirea

La uzina electrică din Parpșeni, fiecare 
ldlovvatoră de energie electrică este produs cu 
un consuni de 433 grame combustibil conven
țional. Raportat la puterea calorică a cărbu
nelui energetic livrat de Combinatul minier 
Valea Jiului, silit necesare 955 grame, deci se 
consumă cca. 1 kg de cărbune energetic, pen
tru 1 kWh energie produsă. Iată, așadar, ce 
cantitate însemnată de energie se poate eco
nomisi încă din faza de extracție a cărbune
lui, această energie urmînd a fi utilizată în 
alte scopuri majore ale economiei noastre na-^ 
țienale, aflată într-o neîntreruptă dezvoltare.

rol; si din convingerea că 
aceasta’.este una din căile 
de 'ere.-fere a propriei bu- 
năsdări.’Printre. altele, r<?a- 
lizăm aceasta prin porni
rea flux ului de transport 
doar in momentul în care 
am. umplut buncărul de 
cărbune. Lunar, .i'gem 
pestiSSian circă ■ 1 0!)0 tune 
dfr Este* -Iar- ca ••
și contribuie în
măr ei
coflsut
E.X;
eon*

loan GEANA, secretar 
adjunct al comitetului de 
partid pe mină, contabilul ' 
șef al întreprinderii : „Ma 
joritatea tovarășilor pre
zinți la această dezbatere 
sînt comuniști, membrii ai 
organizațiilor de partid și 
tineret din sectoare. O _ sn 
generalizăm metoda ea* la 
începerea lucrărilor adună
rilor generale să pre/en- 

’ tăm rezultatele în aplica
rea inițiativei noastre. In 
cadrul fiecărui sector, cu 
sprijinul colectivelor‘g de 
agitatori, vom populariza

. îndeplinirea măsurilor care 
vizează reducerea consu
murilor spe if ic e de ener-

itejwhe. Este'Alar1- 
contribuie 

măsură Ia reducerea 
țiului specific pe to- , 

nâ, pentru ca, cu același i 
ira"extragem mai mult :

>7,
■ r"

Ion GEAMFALIA, 
de schimb : „Organizarea 
operațiilor în front, regu
lă imprimată de însuși șe
ful de brigadă, o 
strict 
lucru, 
careă 
nelui 
să se 
mai scurt, după cari; uti
lajele de transport sînt o- 
pri'tt

facem 
după ciclograma de 
astfel încit încăr- 

sterilului sau cărbu- 
(lucrăm in pregătiri) 
realizeze în timp cit

Vasile GIURGIU, mais
tru : „O cale recentă pe • 
cafe acționăm la sectorul : 
III. pentru reducerea eon-
suinului de energie este în
locuirea ventilatoarelor pne
umatice cu electropncu- 
mătice. Aceasta înseamnă 
o redu ere in raport de 10

Nicolae TUVENE,; 
șef formație dej!Slucru : „Pe 
fluxul principal de .benzi, 
în lungime de 4 km, fiecare 
oprire, măcar parțială, a • 
tr an sportoarel or, atunci 

• cinci. nu „euj'ge" -cărbune, 
conduce la substanțiale e- 

i eonomii de energie. Astfel, 
sase motoare «le lâ o. bân- 

. dă, oprite timpi .de numai 
2Q de minute, înseamnă o 
economie 
kWh. Dar, 
dispunem

In*. Ioan DANILA, șeful 
sectorului III l „In noUI 
bloc de exploatare 
gătit — 5/4 — am ales ca 
soluție, de transport benzi*, 
le. Față de soluția iniția
lă preconizată, cu trans- ’ 
portuare TR-3, am redus cu 
o lună pregătirile, iar la a- 
ceeași putere energetică 
instalată am dublat capa, 
citatea de. transport".

Ing. Stoica IACOB, 
ful sectorului II i „Prin «vitarea dispersării lucrări^

de apfoăpe 100 
pe întregul flux 
de șase benzi".

E demn să se rețină că, în luna martie de 
exemplu, marii consumatori de energie elec
trică ai Văii Jiului — întreprinderile miniere 
— au folosit peste 55 la șută din producția li
vrată în Vale de către' energeticienii de la IJ.E. 
ParoȘeni. In același timp, consumul respectiv 
a fost de 10 ori mai mare decît consumul eas- 
nic. Iată deci, ce pondere, ce valoare practică 
deosebită în planul eficienței economice poa
te avea generalizarea la toate minele a iniția
tivei lansate la Uricani. Trebuie depuse toa
te strădaniile» de către toți factorii politiei și 
organizatori pentru larga ei generalizare !

rr
.. ,.:.x

lor miniere se obține 
jîștig atlt pentru mâi buițâ 
organizare Ia muncii, cȘ 
și în reducerea consumul 
î-iior energetica. De aceea, 
am concentrat producția în’, 
acest ân în blocul Nord al ! 
sectorului. In trimestrul | ;
al anului, am extras peste 
prevederi 6 000 tone de car- 
bune cocsificabil. Dacă ra
portăm această producție .-: 
suplimentară la Uft șir die 
consumatori energetici in-

• variabili — curii sînt insta» 
lațille de aerăj general -» , 
rezultă clar posibilitatea re-

Mihai CIONTOȘ, șef de 
schimb : „In educația pe 
care o facem tinerilor în
cadrați în brigadă, econo- •••■-..■ _ <
misirea de materiale și de ducem consumului spe iîie 
energie ocupă un mare de energie electrică11.
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încheierea vizitei de stat 
în țara noastră a generalului 

Kenan Evren, șef de stat 
al Republicii Turcia

f Urm are din pag. 1)

imnurile de stat ale Repu
blicii Turcia și Republicii 
Socialiste România, în timp 
ce erau trase 21 de salve 
de salut.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și generalul Ke
nan Evren au trecut în re
vistă garda de onoare.

înaltul oaspete și-a luat.

apoi, rămas bun de la per
sonalitățile române venite 
pe aeroport să-l salute.

Tovarășul N Leola e 
Ceaușescu. personalitățile 
române prezente pe aero
port au salutat persoanele 
oficiale turce care l-au în
soțit pe generalul Kenan 
Evren in- vizita sa în țara 
noastră.

Un grup de pionieri, pre
cum Și1 copii ai membrilor

ambasadei Turce la Bucu
rești au oferjj, buchete de 
flori celor doi șefi de stat.

La scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și generalul Kenan Evren 
și-au luat un cordial rămas 
bun, și-au strîns mîinilecu 
prietenie.' ,

La ora, 12,00 aeronava cu 
care călătorește șeful de 
stat al Republicii Turcia a 
decolat.

Din
UNIUNEA SOVIETICĂ

MOSCOVA 8 (Agerpres).
— Specialiștii sovietici au 
realizat o mașină specială 
pentru construcția de con
ducte de petrol și gaze în 
ținuturi mlăștinoase, re
latează agenția TASS. Ea 
poate purta o încărcătură 
de 30 de tone și are o re
zervă de combustibil su
ficientă pentru a parcurge 
300 de kilometri, realizînd 
prin mlaștini viteza de 5 
kilometri pe oră și exerci- 
tînd pe sol o presiune de 
numai 300 de grame pe cen
timetru pătrat (asemănă

toare cu presiunea pe ca
re o exercită pe zăpadă un_ 
schior de talie medie).

Mașina se compune din 
două șasiuri cu patru șe
nile din țesut cauciucat cu 
lățimea de jumătate de me
tru de trei ori mai rezis
tente decît șenilele obiș
nuite.

Pe platforma mașinii 
sînt instalate un agregat de
iiiiiu/iiiiiii/iiiiiifiiHnmitmimHi/iiiiiitiiiiiiiiHiiHiiiiii

țările socialiste
sudură, 
excavator, țevile care 
mează a fi montate și
materiale.

o macara, sau un
ur-
alte

R.P. MONGOLĂ

R.P. CHINEZA .

BEIJING 8 (Agerpres). — 
Producția industrială a Chi
nei a realizat noi progrese 
în primul trimestru al a- 
nului, scrie agenția China 
Nouă, citind cifrele publi- materiale de 
cate de Biroul statistic de 
stat al R.P. Chineze. Ast
fel, se arată că în prime
le trei luni ale anului în 
curs valoarea producției 
industriale globale a mar
cat o creștere de 1,6 la su
tă în comparație cu perioa
dă corespunzătoare a anu
lui trecut. In acest cadru, 
valoarea producției realiza
te de industria ușoară a 
sporit cu 14,6 la sută, de in
dustria grea cu 8,5 la sută, 
iar producția de energie — 
calculată în cărbune stan
dard — a fost în primul 
trimestru cu 9,8 la sută mai 
mare decît în intervalul si
milar din 1981.

ULAN BATOR 8 (Ager
pres). Șantierele de cons
trucții din localitățile si
tuate în vestul R.P. Mon
gole vor primi de acum în
colo materiale produse de 
noua fabrică din orașul 
Khovdo; scrie agenția Mon- 
tame. Dotată cu echipa
ment modern șl de rrjare 
productivitate, fabrica de 
__ construcții 
din Khovdo a început să- 
livreze primele cantități de 
produse necesare șantie
relor de construcții civile 
și industriale.

Anual, pe harta țării a- 
par noi localități. Noi an
sambluri de locuințe prind 
contur la Ulah Bator, Dar- 
han, Erdenet, Ciolbalsan și 
în alte orașe. Actualul cin
cinal prevede o creștere cu 
un sfert a volumului lu
crărilor de construcții și 
montaj. ; ■ ;

Notă

Vine primăvara
Avem atitea bombe ’ pe 

micuțul nostru continent 
incit strategi care se cred 
geniali ne tot mîngîie cu 
ideea că ne-am afla pe o 
navă încărcată cu trotil. U- 
nora dintre ei nu le e de- 
ajuns nici această compa
rație și, minați de comple
xul Napoleon, cred că ne 
pot duce cu vorba strecu- 
rîndu-ne, zilnic, și cu lin- ; tomice 
gurița, ideea că nici bombe
le atomice nu sînt atît de 
negre, că folosirea lor 
obiectiv necesară, fără 
pentru acest lucru să 
necesară și anihilarea 
sel umane : „Desigur 
spun ei cy limba pe care 
și-ar dori cît mai multă 
miere — ne gîndim doar la 
un micuț război atomic, ți
nui mic — mititel, „limitat".

Alți generali — că doar 
de aceea sînt plătiți, nu 7 
— ne obișnuiesc cu ideea 
că și un război chimic n-ar ’ 
fi cine știe ce. Ia, acolo niș
te nori. mal negri sau mai 
galbeni, mai verzi — ca •- 
trava — sau mai roșii — 
ca focul — pe care mai în- 
tîi îi vezi, apoi îi simți, a- 
poi nici nu-i mai vezi, dar 
nici nu-i mai simți, pentru 
că. de fapt, nu mai exiști.

Toți acești strategi și e- 
mulii lor ce-i plătesc gene
ros în dolari vor să ne con
vingă pe noi, europenii, de 
periculozitatea^ redusă a- 
tît a armelor atomice, cît 
$i a celor chimice. Nu știm 
cum se face, așa, că și pe 
unele, șl pe altele, drăguții 
de generali — de regulă ai 
Pentagonului, deci, ai unei

este 
ca

■ fie 
ra-

instituții aflate dincolo de 
Atlantic — socotesc să ți-' 
nă armele astea „gata de 
folosit*’, cît mai departe de 
casă. De casa lor, firește ! 
Și pe cît posibil, cît mai 
în Europa. Atît în lucrarea 
„Airland Buttle 86", cît și 
într-un studiu al experților 
Pentagonului, „scenariile** 
folosirii armei a- 

tactice ca 
și ale folosirii armei chimi
ce își aleg ca exemplifica
re... Europa. Chipurile, e 
cOhtinentul cel mai „exem- 
plificabir t orașe multe și 
înțesate, așezate unele lîngă 
altele. Visul strategilor a- 
mericani: bani puțini, vic
time multe !

Numai că generalii șl 
emulii lor, care prea iau 
totul în calcul, uită tocmai 
factorul de bază: Europa, 
europenii. Iar europenii 
prea le-au spus-o răspicat 
ca să-i înțeleagă fie și 
cei mai grei de cap. Dova
dă că pînâ și americanul de 
rînd a înțeles-o. Ba a pri
ceput și... aluzia : fratele 
meu de peste ocean, dacă 
vrei pace în propria casă, 
nu-ți trimite armele aiurea 
pe Glob.

..Am în față un mare 
ziar american; „Internațio
nal Herald Tribune**, care, 
pentru aceât început de pri
măvară, prevede mari de
monstrații în favoarea pă
cii, împotriva armelor nu
cleare, pe întreg cuprinsul 
Statelor Unite.

Vine primăvara!

Duminică, 11 aprilie
8,00 Admiterea în învăță- 

mîntul superior teh
nic 'și agricol, (con
sultații).

8,40 Omul si sănătatea.
9,00 ~ ’ ' ' '
9,30

10,00
11,45
13,00
13,05
14,00

■■■■.-I ‘ z-:.■

De strajă. patriei. 
Bucuriile muzicii. 
Viața satului. '- 
Lumea copiilor. 
Telex..
Album duminical. 

Desene animate : Tom 
și Jerry.

15.30 Telesport.
17,00 Film în serial. Misiu

nea. Premieră pe țară.
17.50 Formații în recitai _— 

„Dinamic-grup".
18.20 R.P. Chineză.
18,40 Micul ecran pentru cei 

mici.
19,00 Telejurnal.

. ■ Zilei Muncii.
19.20 Cintarea României. 

Municipiul București.
20.50 Film artistic. Jandar

mul la plimbare. Pre
mieră TV. Producție 
a studiourilor france, 
ze.

22,15 Telejurnal. Sport.
22.30 Studioul muzicii 

șoare.
Luni, 12 aprilie
Emisiune în limba 
maghiară.
1001 de seri, 
închiderea programu
lui.
Telejurnal.
Orizont tehnico-știin- 
țific.
Pentru curtea și gră
dina dumneavoastră. 
Interpreți al cîntecu- 
lui popular.
Memoria documente
lor. Ștefan cel Mare 
în istoria națională și 
universală.
Roman .foileton. La 
Baracca. Episodul 5.

22.20 Telejurnal.

15,00

17,50
18,00

20,00
20,30

20,55

21,00

21,15

21,35

u-

„Ștafeta Păcii" purtată de sportivi 
va străbate toate județele tării

Incepînd de astăzi, pe 5 
trasee din țară se va da 
startul unei grandioase ac
țiuni intitulate; „Ștafeta 
Păcii". o amplă manifesta
re a tineretului patriei 
noastre pentru destindere, 
securitate și înțelegere în 
lumea întreagă, „Ștafeta 
Păcii" se înscrie ,în ca
drul amplelor manifestații 
pentru pace și dezarmare 
ale poporului nostru, ini
țiate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Această manifestare spor
tivă de masă va porni pe, 
5 trasee spre Capitala ță
rii, străbătînd toate jude
țele. incepînd de la 9 a- 
prilie.

Plecarea și sosirea „Șta
fetei Păcii" vor avea loc în

orașele reședință de ju
deț, în cadrul unor mari 
manifestări ale tineretului ■ 
sportiv, pentru dezarmare 
generală, securitate, cola
borare și pace, precum și 
a unor acțiuni sportive de 
amploare, care vor cu
prinde întreceri de cros și 
alte probe atletice, fotbal, 
volei, handbal și alte dis
cipline în cadrul competi
ției sportive naționale „Da- ' 
ciada".

Unindu-se cu ștafetele din 
sectoarele Capitalei, ștafe
tele județelor vor sosi la 
București la 18 aprilie, pe 
stadionul „23 August**, un
de va avea loc o adunare 
a sportivilor din Capitală. 
Cu acest prilej, se va a- 
dopta un Apel către spor
tivii din lumea întreagă în 
sprijinul păcii.

(Agerpres)

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Hangar 18; U- 
nirea ; Legătura de sin
ge I-II,

PETRI LA : Logodnica.
LONEa : Toată lu

mea este a mea I-II.
ANINOASA ; Patrula 

cosmică în acțiune.
VULCAN — Luceafă

rul; Escadrpnul husa
rilor zburători, I-II.

LUPENI - Cultural; 
întoarcerea la dragostea 
dinții ; Muncitoresc : Ca. 
riera mea strălucitoare.

URICANT : Campionii.

TV

15,00
15,05
15,30
15,45

INFLAȚIE, m anul 1981 
rata inflației a fost în 
Danemarca de 2,3 la sută, 
în același an, prețurile 
produselor de strictă nece
sitate, inclusiv ale produ
selor alimentare, s-au ma
jorat cu 3,2 la sută, iar 
tarifele pentru servicii au 
crescut cu 2,5 la sută.

LA SOFIA s-au deschis, 
la 8 aprilie, lucrările Con
gresului al IX-lea al sin
dicatelor bulgare. La lu
crări particijsă Todor 
kov, secretar general 
C.C. al P.C. Bulgar, 
ședințele Consiliului 
Stat al R.P. Bulgaria,
conducători de partid și de 
stat. La Congres este pre
zentă o delegație a U.G.S.R., 
condusă de Pavel Ștefan, 
secretar al Consiliului 
trai'al U.G.S.R.

Jiv- 
al

pre- 
de '

alți

Cen.

Telex.
Civica.
La volan.
Emisiune în 
ba germană. 
Tragerea loto, 
1001 de seri.

pro-

COSTUL VIEȚII. Costul 
vieții a crescut cu 3,7 la 
sută 
lunii 
țării 
xico 
re a 
perior, ajungînd la 4 
sută. în primul trimestru 
al anului costul .vieții a 
crescut în țară cu 3,1 la su
tă.

în Mexic, în cursul 
martie. în capitala

— la Ciudad de Me-
— indicele de crește- 
prețurilor a fost su-

’ ' ' la

LA SFÎRȘITUL 
martie, în Berlinul 
dental erau înregistrați o- 
ficial peste 70 000 de șo
meri, ceea ce reprezintă 8,7 
la sută din populația ac
tivă a orașului, relatează 
agenția TASS, citîhd date
le publicate de autoritățile 
municipale.

lunii 
occi-

17,40
17,50 
18,00 închiderea 

gramului.
20,00 Telejurnal.
20,25 Actualitatea eco

nomică.
20,45 Ancheta TV : „Dus- 

întors pe drumul 
amăgirilor",

,05 Film artistic: „Moș
tenitorul necunos-, 
cut". Premieră . pe 
țară. Producție a 
studiourilor sovle-

- tice,
22,20 Telejurnal.

21,1

11,00

11,05

12,05

12,15
12,30
13,00
16,00
16,05

Marți, 13 aprilie
Telex.
Matineu de vacanță. 
Program artistic pio
nieresc.
Ilustrate de vacanță. 
Film artistic în serial: 
Veron’ca. Producție a 
Casei de filme Trei.
Caleidoscop tehnico- 

științific pentru copii.
Desene animate.
Poezia tînâră a școlii. 
Închiderea emisiunii. 
Telex.
Muzică populară- ins
trumentală.

20,50 Cîntă corul țărănesc 
din comuna Marga, 
județul Carăș-Severin. 
Teatru TV. Integrala 
Shakespeare. Furtu
na. Premieră pe țară. 
Lumea contemporană 

și confruntările de i- 
dei.

22,20 Telejurnal.
Joi, 15 aprilie

11,00 Telex,
Matineu de- vacanță.

11,05 Cîntec de bucurie — 
program artistic pio
nieresc.

21,00

22,00

PROGRAMUL fi/

15,45 Emisiune în limba 
germană.
Tragerea loto,
1001 de seri. .
închiderea programu
lui.
Telejurnal.

Zilei Muncii^ ; .
Actualitatea economi
că.
'Film artistic. Poteci 
nebătute. Premieră 
pe țară. Producție a 
studiourilor din R.P.D. 
Coreeană.
Cîntecul și poezia ca
re ne-au însoțitLrto- 
ria. „Ștefan, ȘtefaBC'' 
domn cel mare...**.

22,20 Telejurnal.

17,40
17,50
18,00
20,00

20,30

21,55

11,00
. TiuHiiuuimiiiiiiiniiiiiiiiHiHiiiiHimniimiiiniiriiiHuruii

16,20 Desene animate. 11,20 Film artistic în serial.
Veronica. Partea a ■ 11,0516,45 Clubul tineretului.

17,25 Contemporanii noș
tri. 11,55

Il-a.
Caleidoscop tehnico-

17,50 1001 de seri. științific pentru copii. îl,25
18,00 închiderea programu 12,05 Film serial. Lumini și

lui. umbre.
20,00 Telejurnal.

• Zilei Muncii.
13,00 închiderea programu

lui.
12,00

20,30 Actualitatea economi
că.
• Investiții *82.

16,00
16,05

Telex.
Din muzică și poezia 
generației noastre.

■ 12,25

20,50 Teatru TV. Integrala 16,50 Viața culturală. 13.00
Shakespeare. Furtu 17,40 R.P.D. Coreeană.
nă. Premieră pe țară. 18,00 închiderea programu 15,30

22,05 Melodii, melodii. lui. 17,20
22,20 TelejurnaJ. 20,00 Telejurnal. 17,40

Miercuri, 14 aprilie
4

de vacanță, 
comorii Ma-

16,00 Telex,
16,05 Șah.
16,20 Matineu

f Păzitorii
ya.

17,00 Universul femeilor.
17,40 Tragerea pronoexpres.
17,50
18,00

20,00

20,30

1001 de seri, 
închiderea programu
lui.
Telejurnal.
• Zilei Muncii. 
Actualitatea economi
că.

• Zilei Muncii.
20.30 Actualitatea economi

că.
20,45 Studioul tineretului.
21.30 La frontierele cu

noașterii. Serial știin
țific.

21,50 Meridianele cîntecu- 
lui.

22,20 Telejurnal.
Vineri, 16 aprilie

15,00 Telex.
15,05 La volan.
15,20 Itinerar danez.

Sîmbătă, 17 aprilie
> Telex.

Matineu de vacanță,
i Anii noștri plini de 

soare — program ar
tistic pionieresc.

> Teatru pentru pio
nieri și școlari : Cine 
a strigat SOS?

t Din- marea carte a 
patriei. • "

> Film artistic în serial: 
Veronica. Ultima par
te.
ta sfirșit

mină.
i Telesport,
i Panoramic
i Săptămîna 

18,00 închiderea 
lui.

20,00 Telejurnal.
• Zilei Muncii. 
Semnături în. cartea 
muncii. 
Teleencielopedia. 
Ritmuri tinerești. Mu
zică ușoară.'
Film serial, Lumini 

șl umbre. Episodul 7, 
Telejurnal. Sport.

de săptă-

sirian, 
politică, 
programu-

20.20

20,40
21,05

21,20

22,15
22,30 Recital Yves Montand.
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