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Realizarea programului de mecanizare
nu este facultativă

Vizita da stat a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

în Grecia
■ r

Plecarea din Capitală
Tovarășul Nicolae 

Ceausescu, președintele Re
publicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a, plecat, marți 
dimineața, din Capitală, în- 
tr-o vizită de stat în Gre
cia, la" invitația președin
telui Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis.

Șeful statului român este 
însoțit în această vizită de 
tovarășii Gheorghe Oprea, 
prim-viceprim-miniștru al 
guvernului, Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor exter
ne, Gheorghe Petrescu, mi
nistrul industriei de ma- 
șini-unelte, electrotehnică

șl electronică, de alte per
soane oficiale.

Ceremonia plecării a a- 
vut loc pe aeroportul Oto- 
penl. Pe frontispiciul aero
gării se afla portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu,

(Continuare în pag. a 4-a)

Mecanizarea 
a principalelor 
j“ • subteran a dat roade 
I vori. acolo unde a fost 

(jan’iritmt, unde in
și exploatarea 

înt.a fost conside- 
'iui inâ prioritară 
i aurele tehnico- 

erești, pentru minerii 
sp le au în dotare.
uni mai ilustrativ e- 
Djțplu îl oferă între

prinderea .minieră Lupeni, 
unde din 13 complexe a- 
flate în dotare, 10 se a- 

> fIau' în funcțiune 
;șitul trimestrului 
celelalte trei în 
faze tehnologice; 
rea producției

I” * subteran 
vor?. a5°?

complexă 
lucrări

introducerea lor în sub
teran — una, două luni. 
Sau un alt exemplu : cu 
două complexe s-au ex
tras de’ la introducerea

„Noi vorbim de propri
etate socialistă - dar a- 
ceasta nu înseamnă că 
trebuie să acționăm la 
voia întimplârii. Fiecare 
colectiv are in gospodă
rire, în răspundere, o 
parte din avuția poporu
lui și trebuie să dea so
coteală poporului, statului, 
ca reprezentant al po
porului, de felul cum o

f

la sfîr- 
I, iar 

diferite
Ponde- gospodărește", 
extrasă 

mecanizat în primul tri
mestru al acestui ăn, din 
totalul producției realiza--' 
te a' depășit 55 la sută, 
cu perspectiva ca pînă la 
sfîrșitul anului să . ajungă 
la (50 la sută. Un alt e- 

ixemrjlu care deiponstrea-
| zuRmoinicia pirebcupări-
■ lofi care există la această

■ întreprindere pentru in- 
< troducerea mecanizării 
I este elocvent oferit de 
, "timpul, scurt trecut de la

achiziționare și pînă

NICOLAE CEAUȘESCU

asemănătoare 
și la alte în- 
miniere, ca 

minele.

lor peste un milion de 
tone de cărbune, iar com
plexele fiind reciclate și 
refolosite chiar și după 
trecerea termenului de 
funcționare valoarea io- , 
noi de cărbune extr.ăș la 
gura abatajului este’ ‘ de 
patru ori mai mică decît 
a tonei extrase cir un 
complex mecanizat pentru_ 
care se mai plătește încă 
amortisment.

Situații 
se întîlnesc 
treprinderi 
de exemplu, la 
Paroșeni și Uricani.

Cu toate acestea mai 
sînt încă destul de multe 
întreprinderi miniere care, 
deși beneficiază de nu
meroase utilaje moderne - 
de mare capacitate și' 

..-productivitate, nu reușesc 
să le valorifice întregul 
potențial. Justificările 
prezentate și consemnate 
pe parcursul acțiunii de 
presă „Zestrea tehnică a 
minelor .folosită INTEN
SIV — EXTENSIV — E- 
FICIENT” sînt. invocate 
mai mult ca o scuză sau 
ca o .acoperire străvezie, 
dacă nu a lipsei de pre
ocupare, cel puțin a ab
senței unei gândiri teh
nice la nivelul impus de 
realizarea programului de 
mecanizare, de sarcinile 
mereu '«reseînde la pro
ducția de cărbune extras.

Repetăm, eforturile fă*
Dorin GHEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

copiii..
: Un dialog surprins, 
iMitr-una din zile, in-
■ tr-un magazin de jucă

rii, între un puști de 
4~5 ani și părinții lui, 
deciși sd-i facă drept 
cadou o jucărie:

— Ce vrei să-fi luăm ? 
, Mașină ai, minge ai... 
“ Uite sînt două feluri 

de puști. Vrei pe 
reva dintre ele ?

Puștiul, după ce 
uită lung la ele, 
punde:

— Nu vreau pușcă. 
ș Vreau mai bine jocul a- 
! cela cu cuburi și mași- 
| nile micii
Ș Răspunstil, firește. 
Ș dincolo de maturitatea 
= lui, ne-a surprins. Ne-a 
Ș surprins însă în. mod 
î plăcut faptul că pînă și 
i un puști de 4—5 ani s-a 
j săturat 
I morții.
. suprasaturată, .de arm.e, 
: o asemenea judecată și 
Ș încă din partea unui 
j copil, care nu ar putea 
i fi condamnat clacă, din. 
: inocență, numai ar pre- 

y‘i fera plișca sau pistoiul-
■ jucărie, unei mingi salt 

■f mașiiii, nu poate decîl
î să ne ăiteure.

ș ș:
l

de jucăriile...
Intr-o lume

I. A. TATAR

Din prima zi 
cu planul depășit

încă din prima zi a lu
nii mai, colectivul de oa
meni ai muncii de la I. M. 
Vulcan, mină care â ocu
pat locul I în întrecerea 
socialistă pe primul tri
mestru al anului, se în
scrie cu depășiri la pro
ducția extrasă de cărbu
ne. Din cele 7 sectoare deA 
producție, cinci și-au de- 

^pășit sarcinile de 
desprinztadu-se 
deosebit sectorul 
peste 400 tone de cărbune 
extrase supltmentar. Bri
găzile conduse de Mihai 
Neștian, Mihai Dudescu, 
Ștefan Gantz și Sava
Gheorghe au contribuit din 
plin la aceste realizări
bune.

plan,
în mod

I cu

O primire prietenească invitația președintelui
pe pămîntul străvechii publicii Elene, ’ Constantin
Elade marcată de nume
roase manifestări de stimă 
și admirație față de înalții 
soli ai poporului român — 
acestea șînt auspiciile sub 
care a debutat vizita de 
stat pe care președintele 
Republicii 'Socialiste Româ
nia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu împreună' eu 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
o întreprind în Grecia, la

testări, evpresie a stimei 
și prețuirii de care se bu
cură fii Iffipe România so
cialistă, șeful statului ro
mân, proeminentă persona
litate a vieții politice inter
naționale, a cărui activita
te neobosită dedicată păcii 

■ și ' înțelegerii, promovării 
intereselor fundamentale 
ale tuturor popoarelor este 
binecunoscută și aici, în

străvechii publicii Elene, 
Karamanlis.

Așteptată cu viu interes; 
apreciată de opinia pubfi- 
eă din Grecia drept un e- 

. veniment de referință în 
dezvoltarea bunelor relații 
tradiționale româno-elene, 
cea de-a doua . vizită pe 
care președintele României 
o face în Republica ElentV. > 

: a fost precedată de prestij^
g.ioase și numeroase man (Continuare în pag. a 4-a)

ă.

în fruntea 
întrecerii

La încheierea schim
bului 1 al zilei de 4 mai, 
colectivul carierei ' Cim- 
pu lui Nea'g a extras 
cea mai- mare producție 
suplimentara din bazi
nul nostru carbonifer. 
Preliminarul schimbu
lui amintit a fost de
pășit cu peste 200 tone 
de cărbune pentru cocs. 
O contribuție deosebită 

acestui 
eon ciu
la în
tră ns-

.la. obținerea 
sucres au avut-o 
cătdi’ii auto de 
treprinderea de 
port auto Deva și cole
gii lor de la Autobaza 
de transport auto din 
Petroșani.

$
ate ta termen 
calitate ;X

înProductivități sporite
Sectorul IV de la 

șește să-și depășească zi 
plan la producția fizică 
ținerea unor randamente 
mecanizate. Cu rezultate foarte bune se înscriu for
mațiile de lucru conduse de siiig. Paul Grasu și mi
nerul Constantin Popa, care au crescut productivi
tatea muncii în abatajele pe care le conduc, cu 3 tone 

; pe poat.

abatajele mecanizate
I. M. Lupeni reu- 

de fi sarcinile de 
de cărbune ,prin. ob- 
sporițe la ; complexele

100 tone de cărbune extrase suplimentar 
într-o singură zi

Brintr-o puternică mobi- tru luni ale anului. Dor
ii zare, prin folosirea efici- nici de a se menține și în
entă a întregului potențial 
tehnic și uman de care 
dispun și printr-o mai 
bună organizare a fiecă
rui loc de muncă, minerii 
sectorului IV de la Petri- 
la au reușit să se situeze 
pe locul I pe mină la pro
ducția fizică de cărbune 
extrasă după primele pa-

continuare în fruntea în
trecerii ei au extras, peste 
plan în prima zi de 
ducție a acestei luni, 
tone de cărbune.

Formația condusă 
Ștefan Alba a înregistrat 
și în această zi cele mai 
mari realizări.

pro-
105

de

La Țesătoria din Lupeni, 
caruselul a minări lor 

continuă. Pînă cînd ?
Craiova aii terminat tur
narea mpzaiourilor. In 
clădirea corpului admi'-' 
nisțrativ-gospodărese, era. 
prezență o echipă de 
zugravi Constructorii, 
după cum ne-a informat 
ing, j
șeful, șantierului 
al T. L. S. București au 
terminat lucrările de izo
lații la acoperiș. în hală

■ mâi sînt încă de efectuat 
unele mici lucrări ca 
sclivisirea mozaicurilor, 
etanșar.ea pereților etc. 
De ia dirigintele de șan
tier, Dumitru Vienescu, 
aflăm o veste bună, în
delung așteptată. Cele

După repetate aminări 
ale termenului de ' pune
re în funcțiune, Țesătoria 
din Lupeni trebuia 

, înceapă să;preducă la 
apiilie ac Iatți insă 
nici' acest termen nu 
fost respectat, 
fele ? 
titate de țesături planifi
cată pentru acest an nu 
va mai fi produsă. Forța 
de muncă, 180 de munci
tori calificați (cu cheltu
ieli !), nu este utilizată, 
în ziua de 3 mai în pon
ta jele Țeșătoriei figurau 
în total 18 muncitori. 
Consecințele sînt ușor de 
întrevăzut. O parte din 
muncitorii și muncitoare- două G.A.F. de la Vîscoza 
le calificați pentru țesăto- 
rie s-au încadrat in mun
că la alte întreprinderi. 
Deci pierderi și iar pier
deri, care nu pot fi cu 
nimic justificate.

De ce se întîrzie din funcționare depinde 
nou punerea în funcțiu-' ..............
ne? Mergînd pe firul 
acestei întrebări am con
statat la fața locului că, 
deși sînt vizibili câțiva 
pași înainte, *tuși mai 
sînt multe de făcut pînă 
la punerea în funcțiune, 
în halele de producție 
constructorii din cadrul 
lotului Lupeni al T.C.I.

să
30 
că 

a 
CiihseCin- 

O importantă can-
Gbrnel Dum.tra; u

Lupeni

Lupeni au fost autorizate 
și au început să livreze 
și Țesătoriei agentul ter
mic. Vizităm cele două 
uzine de climatizare ale 
Țesătoriei, de a căror 

, _________ 1 • în
mod hotărâtor punerea în 
funcțiune. La uzina nr. 2 
au început primele probe 
de funcționare. Se mai 
efectuau cîteva verificări 
solicitate după probe. Dar 
uzina nr, 1 abia are par-

V. S. FENBȘANU

i

(Continuare tn pag . a 2-a)
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Realizarea programului 
de mecanizare

(Urmare din pag. 1) N’^eosebită, care poate sau. 
mai bine zis, ar trebui 
să le slujească la înde- 

, plinirea și depășirea sar
cinilor de plan, dar* mo
dul de utilizare a acestei 
dotări tehnice diferă de 
la? o mină la alta, de 
parcă întreprinderile 
noastre miniere ar fi la 
zeci și sute de kilometri

PE TEME ATEIST-ȘTIINȚIFICE

/
Foto : N. ȘTEFAN

J

(Urmare din pag. 1)

în rîndurile tineretului 
din unitățile economice,

meleag u- 
bogate în 
manifes
to zilele 

degajă

tat - 
mai 
reții 
turi 
zici

beneficiarului. Scările de 
la intrarea principală nu 
au fost finisate. Geamu
rile de la unele din încă
perile din clădirea cOrpu-

Tinerii
U.T.C. de la preparația

stanța Ghiță, Irina 
toancă, Vasile >3 -0 
multi ~aRiijfel'.A ’ .■ ae

«rășa
TOM!-'1’ - • fLy?ri’o«

PLANUL ECONOMIC,
REALIZAT IN DEVANS

organizației

Din activitatea organizațiilor U.T.C

■ ÎN ATENȚIA PESCA-

trenuri- 
ed ilia

punere cu tema „61 de 
de la făurirea T 
Comunist Român".

| ■ EDILITARA.
I mai este pentru Consiliul șui Lupeni au început lu- 
I popular municipal și pen- crările de asfaltare a nou-

Partidului de reședință a municipiu- 
. lui.

Luna > HI ASFALTARE In bra-

istoria" a, debutat to Va
lea Jiului și „Luna edu
cației politice și culturii 
socialiste pentru tineret 

Costești ’82".
Corcești și-au amplificat tradițională pe 
efortul pentru îndeplini
rea mai devreme a pla
nului economic propriu. 
Prin susținute acțiuni pa
triotice întreprinse de ti
nerii din organizațiile 
U.T.C, nr. 2 și 3 spălare 
și 7 întreținere mecanică 
s-au colectat, în luna a- 
prilie, 40 tone de fier 
vechi. Efectuarea și a 
altor acțiuni patriotice — 
finanțate — de sprijinire 
a producției de către ti
neri, a permis o devan
sare de două luni in, rea
lizarea planului economi©?' 
pe semestrul I 1982 ae. 
către organizația S 
de 
InW^r* ^&s 
deosebite
nile patriotice întreprin
se, tineri ca Marcel Do- 
nîsă, Vasile Hîrșan, Con-

Bi-

de 
partj Geoagiu. Biletele la
tru pfeibola tirferetului „Cos- 

tești* ’82" siiU“ ouse în
vînzare, la prețul de J lei, 
la toate comitetele U.T.C. 
din întreprinderile și in
stituțiile municipiului 
nostru. (I.B.).

rile hunedorene I 
istorie, această 
tare organizată 
primăverii, care 
profunde rezonanțe pa
triotice în conștiința tine
rei generații, prilejuiește 
o suită de acțiuni poli
tice, cultural-educative, 
sportive și turistice. In
tre acestea se înscrie și 
tombola „Costești ’82", 
organizată de Comitetul 
județean Hunedoara ăl 
U.T.C. In aceste zile, în 
organizații U.T.C. din

Aim uiJivayric cvuuvHHUCf 
Devenită . din școlile generale și de 

la Liceul industrial Pe
trila, la 29 aprilie, au . 
fost organizate expuneri 
și dezbateri avînd ca 
temă „Fenomenul religios 

, și urmările sale, pentru 
tînăra generație". Au par
ticipat membri ai cercu
rilor pionierești „Priete
nii adevărului" ce acti
vează în școli, precum și 
brigăzi științifice de la 
nivelul orașului. (T.R.)

EXCURSII

cute pentru mecanizarea 
întreprinderilor miniere 
sînt mari (și nu revenim 
asupra valorii complexe
lor mecanizate, a combi
nelor de abataj sau de 
înaintări), iar materiali
zarea acestor eforturi, in
sistăm, se regăsește în
numărul mare de utilaje distanța și le-ar fi peste 
achiziționate, dar a căror Pț^toța sa-și împartășeas- 
titilizare, de multe ori, •»<...
lăsă de dorit. Revenim cu 
eîteva exemple. Mina Li- 
vezeni are in dotare 22 
de combine, -din care 
funcționau patru ; la Ani- 
noasa sînt 12 combine în 
dotare și în funcțiune 
doar trei, iar la Petrila 
tot trei funcționează, dar 
din nouă existente. Și 
dacă la unele întreprin
deri s-a încercat totuși 
folosirea lor, ia altele, 
combinele de abataj stau 
de ani de zile în depo-

.zite ca de exemplu trei 
combine la Aninoasa. De 
fapt la Aninoasa situa-

. că din experiența. acumu- 
’ lată. Realizările de presti

giu; obținute de întreprin
deri miniere ca Lupeniul, 
stă la îndemîna oricui 
dorește să preia acest bun 
al tuturor — experiența 
înaintată — dar se 
o singură condiție : 
vrea să o facă.

Vom reveni și vă 
prezenta ce s-a în trese 
și ce se va întrepa|*c*“ 
atît la nivelul condur? 
lor colective ale între
prinderilor miniere, . dar 
și a] organizațiilor 
partid și sindicat, pe 

-, -.-II___ ___  generalizarea expij?”
ția folosirii combinelor de înaintate, pentru 9 
înaintări este de-a drep
tul de neînțeles pentru 
că din șase combine a- 
flate în dotare nu este 
în funcțiune nici una.

Din păcate situația este 
asemănătoare și la com
plexele mecanizate. Re
luăm și de această dată 
eîteva din exemplele 
publicate pe parcur
sul acțiunii de presă 
amintite. La Petrila din 
opt complexe funcționea
ză trei, iar la Bărbăteni 
două complexe achizițio
nate în ianuarie 198] subliniat nu o dată, 
(singurele, aflate în dota
rea întreprinderii)': și a 
cărbr valoare este de 
peste 30 000.0.61). lei, stau 
de atunci.în depozit,

Pe scurt, toate între
prinderile miniere benefi- tanță pentru economia 
viază de o dotare tehnică națională.

t v Un grup de 44 tineri
n't '■riistri- uteeișți de la preparația

Lupeni, fruntași în pro
ducție și viața de orga
nizație, se află într-o ex
cursie de trei zile — 
intervalul 4—6 mai — 
ruta turistică Lupeni 
Hațeg — Orșova — Băile 
Herculane — Drobeta 
Turnu Severin și retur. 
Tinerii vizitează o serie 
de obiective economice, 
social-culturale .și de in
teres turistic. Un alt 
grup Jde 44 tineri Uteciști 
de la sectorul XIII, elec
tromecanic, al I. M. Lu
peni au efectuat, în zi
lele de 3 și 4 mai o fru
moasă și instructivă ex
cursie cu autocarul B.T.T. 
avînd itinerariul Lupeni 
— Caransebeș — Timișoa
ra și retur. (A. MICA).

, w de 25 000 
ffc.Țu'e'participare la 

această tombolă ce oferă 
tinerilor șansa cîștigării 
unor obiecte de reală uti- 

;, prin acțiu- litate (motoretă „Mobra", 
magnetofon, televizor 
„Sport", echipamente pen
tru practicarea sporturi
lor de iarnă și de vară) 
precum și bilete de odih
nă de 12 zile în stațiunea
‘alneară a tineretului de

'PgȘii. 
merite

Odată cu 2 Mai — Ziua 
tineretului și ampla ma
nifestare de la Lupeni, 
desfășurată sub genericul 
„întîlnirea tineretului cu 

V---------------------------------

Caruselul amînărilor 
continuă. Pînă cînd ?

tea de. construcție finali
zată ' în proporție de .cir
ca 80 lâ sută. Nu e mon- .

și’ lui administrativ nu se 
pot deschide, iar unele, 
dacă se deschid nu se
mai pot închide. Lipsesc 
unele dispozitive de în
chidere a ușilor și gea
murilor. Evident, aici se 
cer suplimentate efecti
vele de constructori de la 
Ț. C. 1. Craiova. Fiindcă 
cele două formații întîl- 
nite, cea de zidari și cea
laltă de zugravi sînt ne
satisfăcătoare în compa- 

încă 
mare de lucrări care tre
buie terminate în cel mai 
scurt timp.

Caruselul amînărilor 
punerii in funcțiune al 
Țesătoriei continuă, deci, 
fără nici o justificare se

ini bușu ci- rioasă, datorită lipsei de 
componente, răspundere pe care o do-

înCă acoperișul, 
trebuie: , ipd icați pe- 

dcspătți'tori. Aiă- 
li aja destinată maga- 
de produse finite nu 

e încă terminată. Au a- 
Vansaț însă considerabil 
lucrările de amenajare a 
platformei uzinale. S-a 
efectuat și branșa rea re
țelei de apă la magistra
la „Valea de Pești'r Și 
la instalația de încleiere, 
vepigă importantă pe vi
itorul flux tehnologie al rație cu volumul 
țesătoriei, au mai fost fă
cute unele lucrări. Șe aș-

după 
sing; 

din 
:, să

'.captă în prezent, 
cum ne informează 
Gabor Bbgdanffy, 
partea beneficiarulu 
sosească de la întreprin
derea „Metalul Roșu" ci
te va piese 
c are au fost ... return a te 
pentru rectificări. Aici "se 
așteaptă și sosirea speci
aliștilor pentru efectuăreă 
probelor tehnologice;., 

Se cere deci, construc
torilor o prezență mai funcțiune a acestei 
serioasă pe acest șantier. 
Cu atu mai mult cu cit 

, în prezent se impune ur
gentarea finisărilor. Și 
trebuie spus că in ceea 

■ce privește calitatea unor 
finisări. situația nu este 
coresp anzătoâre' cerințelor

vedesc: reprezentanții an
treprenorul ui. general 
'I'. C. 1. Crăfcva. Oare 
cum altfel poate fi defi
nită ușurința cu care se 
amina mereu punerea în 

im
portante lucrări de inves
tiție industrială, pentru 
care' există deja defalcat 
pian de producție 7 
și-apoi, cine plătește toa
te pierderile pricinuite de 
aceste amînări 7

I

I 

I

I

. ■ EXPUNERE. Azi., la
ora' : 13,30, în sala de lec-
tură a bibliotecii ■ de
Cașa de cultură din
troșani va avea loc o ex-

tru locuitorii Petroșani ului, 
luna acțiunilor edllitar- 
gospodărești. In prezent se 
continuă lărgirea bulevar
dului Republicii eu 4 piste 
pc traseul Spital — Piața 
agroalimentară Aeroport. 
Au început și lucrările de 
extindere și modernizare 
a celor două piețe agro- 

anl alimentare din localitatea

Continuu, în toate lo
calitățile Văii Jiului, 
constructorii înalță noi 
și moderne obiective e- 
conomice și social-cul- 
turale.

i - PENTRU AMATORII DE SCHI. Accesul spre 
; pîrtiile de schi de lîngă cabana Straja, unde func- 
: ționează moderna instalație a telescaunului. este in 

prezent mult mai ușor, ca urmare a autorizării.. te- 
î lescaunului Brăița — Coama lui Mutu. Instalația 
î telescaunului, aparținînd de Stația de transport pe 

cablu Brașov, are program zilnic de funcționara 
între orele 9—17. In- ziua de luni, telescaunul nu 
funcționează. In zilele de marți-.jniercurî, joi și vi
neri tarifele pentru dus-întors cu telescaunul sînt 
mai mici deci-t sîmbătă si duminică.

larizarea și fruc 
acestei experiențe 
îneît utilajele 
de mare productivități: 
producă cel puțin la 
velul eforturilor făci 
pentru procurarea s 
pentru conceperea și con
struirea lor.

Aceasta pentru că — e 
bine s-o reamintim pen
tru cei care au uitat — 
înfăptuirea programului 
de mecanizare nu este 

-facultativă ! Ea trebuie 
să conducă, așa cura s-a 

in 
cuvin țările .secretarul ui 
general al partidului, la 
devansarea întregului 
program energetic, al ță
rii, Or, aceasta este t> 
sarcină de primă împoi-,-

i4

Un nou complex comercialUn nou complex comercial
«Duminică, 2 mai a,c., în zona noului centru 

civic al orașului Lupeni a fost deschisă o noua uni
tate comercială, magazinul alimentar nr. 290. Avînd 
3 500 mp din care peste 2 000 mp suprafață -de 
Vînzare, noul magazin, este unu] din cele mai mari 
din Lupeni, fiind amplasat în centrul celui mai, 
populat cartier al orașului, la îndemîna cetățeni
lor. Fiind compartimentat în cinci raioane ; pîirie, 
lapte și produse lactate, preparate din carne și „gos
podina", dulciuri și sala de autoservire, magazinul 
oferă cumpărătorilor o largă gamă 
ce a făcut ca încă din prima zi să 
vînzare'de peste 250 000 ici.

De evidențiat efortul deosebit 
tului comercial și administrativ, al

de
se

produse, fapt 
înregistreze o

conipartimen-al
conducerii I.C'.S,

Mixtă Lupeni și al întregului colectiv al noului ma
gazin care a utilat, aprovizionat și pregătit unitatea 
in vederea deschiderii, in decurs de mimai o săl
tăm ină.

. Coli- tivii! de servire al magazinului, din nudul 
căruia amintim pe Filofteia Sima; Elena Stoica, Eli» 
sabeta Crainic, Vilma Tamași, Lidia Orbsz, Maria 
Aribășoiu, condus cu competență de șefii de unitate 
Margareta Max ^i Constantin fonașcu, lucrători co
merciali experimentați, și-a început activitatea eu 
hotărîfea de a sațîslac'e exigențele cumpărătorilor, 
de a practica un comerț modern și civilizat, pentru 
a deveni o unitate model, reprezentativă a I.C.Ș. 
Mixtă-: Lupeni.

Ștefan NEMECSEK

de la factori de răspun- 
•dere d in cadrul C.F.R. am 
fost informați că în ur
mătoarele zile va apare de 
sub tipar „Mersul

de călători"
-1983.

drum de ocolire a 
zonei pilierului sud. Au 
fost asfaltate pînă în pre
zent, în porțiunea de de
viere de lingă stația de
autobuz Sohodol, primele lor 
porțiuni de circa 200 ml- 1982- 
Concomitent sînt continu
ate celelalte lucrări, care _ 
vor asigura într-o primă R1LOR SPORTIVI! Condu- 
eta.pă asfaltarea variantei 
deviate pînă în vechiul 
centru al orașului, ■

. ■ EDITORIALA. O nou
tate editorială de sezon 
care, desigur, Interesează i

-îneon- 
ijură.tor. In ciuda repetate
lor lor apeluri ttătire 
EîG.C.I.;., mașinile salubri
tății n-au' venit să ridice 
gunoiul. Să sperăm că Vor 
veni, totuși, măcar 
la „rugămintea noastră ox-

de zilele „de joi și dumi- curățirea terenului 
nieă, cum a fost pînă 
cum, se va pescui sîmbătă 
și duminică; Situația ape
lor de munte cu regim de 
pescuit -de 3 și 4 zile pe 
săptămînă rărnîne neschim
bată.

cerea Asociației generale a 
vînătorilor și pescarilor 
sportivi anunța schimbarea 
zilelor afectate pescuitului 
in apele de munte cu re
gim de 2 zile pe săptă- 
mînă. Pe aceste ape, în loc

■ GOSPODĂREASCA, 
între blocul 43 și stația de 
transformatoare din cartie
rul Aeroport — Petroșani, 
cetățenii au depozitat, în- 
tr-urr maldăr impresionant, 
gunoaiele rezultate

presă",

Rubrică
Viorel

acum.

realizată de 
STRAUȚ
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Coordonate ale pregătirii studenților Institutului de mine
W A

L*

s®

La Institutul de mine din Petroșani a început 
sesiunea de examene a studenților de la Facultatea 
de mine. Munca politică, acțiunile organizațiilor de„ 
partid stat orientate spre acest scop, în care se con
centrează însăși calitatea activității de pregătire a 
viitorilor specialiști în minerit — printr-o complexă 
Țn^șpare a învățămîntului superior minier cu cer- 
cSțșrea, proiectarea și producția — și eficiența pro
cesului de formarei a studenților în contact nemij
locit cu mineritul Văii Jiului. Despre modul cum 
s-â pregătit acest eveniment (în care vor fi cuprinși 
peste 2 000 de studenți), în viața de partid ne-au 
vorbit cadre didactice cu munci de răspundere în 

la Institutul de mine.
'primit că sarcină pentru 
perioada sesiunii, să e- 
fectueze vizite in cămine 
și sondaje pentru a ur-

a- 
al

— care vor fi aplicate 
pentru a contribui cu efi
ciență la obținerea unor 

la

ganizația de partid de
Intr-o ședință a co- 
ilui de partid 

care a avut loc 
.,u cîteva zile — 

spunea 
univ. dr. tag. Nicolae 
Dima, "secretarul comite
tului de partid, prorector 
al Institutului de mine — 
s-au analizat înseși' pre
gătirile în vederea’ apro
piatei sesiuni de exame
ne de la Facultatea de 
mine. La •nivelul fiecă
reia dintre cele trei or
ganizații de partid din 
facultate au fost exami
nate modalitățile prin L 
grupele de partid coordo
nate și stimulate de bi
rourile organizații lor de 
bază, se preocupă de ri
dicarea, calității procesu
lui, de invățiimint, aștep
tată de la studenții aces
tei facultăți. Trebuie să. 
spun, mai concret, că se
cretarii adjuncti eu pro
blemele. profesionale : în 
organizațiile de uartid au

din

ne 
tovarășul prof, 

tag.
secretarul

xamenelor. In vederea 
cestui scop un membru 
b.o.b. va participa în fie-
eâre"“zf îa întîlnirea . de rezultate superioare 
lucru organizată de fa
cultate cu cadrele didac
tice, care au susținut e- 
xamene în ziua preceden-

. tă sau urmează să
țină, pentru a 
și a interveni 
colo unde este 
intensificarea 
ilor, pregătirilor 
mentare, sau altor forme 
specifice învățămîntului 
superior.

— Cadrele didactice din 
facultatea noastră, ne

sus- 
cunoaște 

eficient, a- 
cazul, prin 
consultați- 

supli-

Pe agenda de lucru
a organizațiilor de partid

mări felul cum se desfă
șoară consultațiile, pe 
discipline de: învățămînt, 
la nivelul catedrelor, mo- 
biliztad în această acțiu- 
iie și Asociațiile studen
ților comuniști. Organi
zațiile de partid, comu
niștii, -stat profund impli
cați’ în pregătirea sesiu
nii de examene de " la 
Facultatea 
preună cu 
eultății, în 
rioadă s-a 
n’ie, să se 
■nativ, printr-o cunoaștere 
exactă a situației, pentru 
îmbunătățirea calității e- blioteci, lecții de sinteză

de mine : îm- . 
conducerea fa
in treâga pe- 

iiotărît ea, zii- 
acționeze „ope-

mărturisea conf. univ. 
dr. ing. Ionel Crăeșcu, 
prodecan al Facultății de 
mine, 
pupate de obținerea 
rezultate superioare 
sesiunea de vară a 
menelpr studenților, 
acest scop cadrele didac
tice âu dezbătut, în con
siliul profesorăl, un am
plu’ program de măsuri 
-— de la consultații si ur
mărirea' : felului: cum se e- 
laborează lucrările, pmă 
la amenajarea sălilor de 
lectură în cămine, pro
grame prelungite, in bi-

stat profund preo- 
unor 

în 
exa- 

în

examene.
— Ridicarea nivelului 

de pregătire a studenților 
secțiilor de sUbingineri de 
la Facultatea de mine, 
sublinia conf. dr. ing. 
Gheorghe Oncioiu, secre
tarul 
partid 
blemă 
vitatea 
denți și cadre didactice. 
Apreciată prin prisma re
zultatelor, reflectate în 
lucrări de control, frec
vență și calificativele de 
la teste, anul II subingi- 
neri mine, are o situație 
bună, în contrast cu stu
denții 
grafie subingineri, asupra 
cărora 
tenția.
pactizați pe ani de stu
diu, încep din aceste zile 
controale complexe în ve-. 
derea stimulării preocu
pării studenților pentru 
studiu și •participarea la ' 
consultații și lecții de 
sinteză. Prin toate meto
dele și mijloacele muncii 
de partid. organizația 
■noastră'acționează, încă 
de la inoeputiil acestui 
semeșțrU, pentru obține
rea unor rezfultăle supă- 
i'ioart1 în sSșîunea ffe 
yară?’ a examenelor stu- 
dentesti.

fiberiu SPÂTARU

organizației 
nr. 3, este o 
prioritară în 
comuniștilor.

de 
pro- 
acti- 
stu-

■ă

'' ' •. ’

- blur

('Conțină

ocazia s8 facă

din anul II topo-

ne concentrăm a-
Membrii b.o.b., re-

Foto : Cristian ȘTEFAN

r«

Muncă—studiu—cercetare

în sala de lectură a 
bibliotecii institutului, 
studenții consultă boga
ta bibliografie tehnică 
existentă, completîndu-și 
notițele de l a cursuri.

Studen-
1 are de 

o contî- 
creatoare,

în procesul de integrare 
a învățămîntului . superior 
minier cu cercetarea, pro
iectarea și producția, ate- 
lierul-școaiă are o contri
buție deosebită : dotat eu 
mașini și instalații de pro
ducție, studenții își for
mează deprinderile, de 
muncă, îsi însușesc taine
le meseriilor cu care se 
vor intilni după absolvire, 
in activitatea economică. .

— Munca din atelier —- 
ne' spunea sing. Gheorghe. 
Bontea șef de atelier — 
se desfășoară pe trei co- 
ordonate i realizarea de 

. piese de schimb și suban- 
samble pentru minerit și 
industria siderurgică) e- 
fectuarea unor lucrări pen
tru autodotarea institutu
lui; participarea la activi
tatea de cercetare științi
fică a cadrelor didactice 
și studenților. De fapt, 
scopul pentru care

creat atelierul este de a 
contribui la integrarea stu
denților- în producție. Oda
tă cU fdrrnareâ deprinderi
lor de muncă, studenții își. 
realizează tot ce le este 

■hece.sar pentiiu proiectele 
de an sau diplomă.

. Atelierbl are uri plan de 
producție de 1 500 000 lei, 
fiind îndeplinit în mod rit
mic : pînă acum, ta cele 
4 luni ale anului 1982, va
loarea lucrărilor realizate 
de studenți este de 500 000 
lei, fiind apreciate pentru 
calitate. Dintre reperele 
produse de studenți pe 
baza unor comenzi ale u- 
nităților economice, ne-am 
notat: bolțuri elastice pen
tru stîlpi hidraulici, reaze
me superioare șl inferioare 
tot pentru stîlpi, role aler- 
ss: .«ă- =™.“-
doare suspendate pentru ta este implicat în creația 

s-a purtarea cablurilor de aii- tehnică.

mentare cu energie -elec
trică la macarale și poduri 
rulante, relee termohidra- 
ulice pentru locomotive, 
d i verse al tc con struct i i me
talice. Ș.....<?'■ ț

In activitatea de. prac
tică productivă . — organi
zată eșalonat și diferențiat 
pe facultăți, secții, ani de 
studii și grupe, în între
prinderi de profil din țară 
— studenții își aprofundea
ză atît cunoștințele asimi
late la cursuri, seminarii și 
lucrări de laborator, dar 
extrag teme ți idei pentru 
cercetarea științifică desti
nată perfecționării tehnicii 
și tehnologiilor de extrac
ție a substanțelor minerale 

a 
de.

utile. în această fază, 
proiectării și realizării 
prototipuri, de piese sau

La orele de seminar studenții au 
o legătură mai strînsă între teorie și practică, să gă
sească noi modalități de aplicare a celor mai noi 
descoperiri științifice în domeniul minier, in primul 
rind aplicarea mecanizării și automatizării tehnolo
giilor de extracție în vederea creșterii producției și a 
productivității muncii.

Manîfestâri științifice
• MATEMATICA. In 

zilele de 8 și 9 mai, la 
Cluj-Napoca se va desfă
șura etapa finală a con
cursului profesional al stu
denților la matematică. 
Institutul de mine din Pe

troșani va fi. reprezentat 
de studenții 
Cîrșbt, Gabriela Sandu, 
Daniel David (din anul I, 
Facultatea de mașini și 
instalații miniere), Zinzalo 
Kokou Jules, Constantin 
Hăducan (anul li. Faculta
tea de mine) și F.nîanoil 
Borca (anul III, Facultatea 
de mașini și,: instalații, mi-: 
nîere)f< '
• ISTORIE. La mijlocul 

Itinii aprilie â avut loc
: simpozionul . „Continuitate 

și unitate, în .istoria po
porului român11,’ organizat 
de disciplina de învățămînt 
Probleme fundamentale ale '■'- 
istoriei patriei și Partidului 
Comunist (Român. in cadrul 
manifestărilor dedicate' a- 
niversăriî: a 60 de ani de 
la crearea Uniunii Tinere-

tulul Comunist și 25 de ani 
de la înființarea Uniunii 
Asociațiilor . Studenților 
Comuniști din România. In 
cadrul acestui simpozion 
au fost prezentate 20 de 
lucrări realizate de stu- 

denți, al căror potențial 
Alexandru științific creator se mani

festă atît în cercetarea, și 
proiectarea în minerit, cît 
și în cercetarea istoriei 
patriei. -

Printr-o documentare 
temeinică și o științifică, e- 
1 abonare s-au ’remarcat lu
crările „Exemplul eroic al 
luptătorului neînfricat pen- . 
tru triumful idealurilor 
comuniste — tinerețea re
voluționară a tovarășului 

Nicolae Ceâușescu11, „Con
tinuitatea „și unitatea po- ’ 
porului român Și a limbii 
române pe meleagurile 
județului Harghita11, „Ecoul . 
războiului de independentă 
(1877—1878) în județul Bis- ' 
trița-Năsăud11 și alte con-.' 
tribuții cu o tematică de 
larg interes.

Agendă culturală
th. alte inș-nifestâri. .cuitu- 
ral-artistice, •iar ău șl o 
stimulatoare semnificație 
pentru viața (.'țilturală a 
studențilorj ale cardr apti
tudini trebuie să se con
centreze în formații cu 
activitate continuă - și pe 
tot părcurșul anului :unj- 
versitar.

■ Aflat în această pe
rioadă în preajma absol
virii institutului de mine 
din Petroșani, studentul 
din anui V al Facultății 
de mine, . Alvaip Diaz 
(din Panama) este- cunos
cut multor iubitori ai mu
zicii pentru stilul origi
nal șî timbrul vocii în 
interpretafOa taior ’ melo
dii în limbă română, fi
ind prezent și în manifes
tările Festivalului națio
nal „Cîntareâ României11. 
In zilele de 23—25 apri-, 
lie la Ploiești,, unde ă a- 
vut loc un festival de 
muzică folk la care au
participat toate centrele. 
uniyersitare din țară, el 
a fost răsplătit eu’ un 

alătură celor primite mos premiu I.

Cineci ubul
„Studio 18“ 
mu iți ani, 
activitate < 

remarcată prin premii și 
titluri de laureat m-Fes- 
tiyalul național 
rea României'1.

„Cînta-
De mi

cind (23—*33 -aprilie) crne- 
clubul —4 în care activea
ză Porci. Petruți, Dan Ma
xim, Gheorghe Ardelean, 
lliodor 
Ștrăjah Și alții 
minefi, 
creația 
a participat la ediția ju
biliară ă festivalului fil
mului de amatori „Sec
vența timișană", organizat 
de eincclubul C'.F.K. 
Timișoara cu prilejul 
plinirii a 25 de ani 
activi tate. Studenții, 
Petroșani au prezentat 
filmul „Cinemateca de 
provincie11 a cărui valoa
re artistică a fost apreci
ată cu două distincții : 
premiul I, la categoria 
filme de ficțiune cu in- 
terpreți, și premiul pu
blicului. Aceste premii 
se

Pintea, Silviu 
studenți 

talentați șl în 
c in cm ațo g r a f ic ă —

din 
îm-

I
I
Iira, ei ■ 

in fru- I

.l

Orice clipă este folosită 
eficient in vederea pregă
tirii examenelor pentru a 
obține numai note mari, 
pe măsura pregătirii teo
retice și practice, în aceste 
zile, camerele căminelor 
studențești au devenit ve
ritabile săli de lectură

ș»
si
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începerea 
intre președintele 

Nicolae Ceaușescu și președintele 
Constantin Karamanlis

Lâ Palatul Prezidențial 
din Atena au început, 
marți după-amiază, convor
birile oficiale între pre
ședintele Republicii Socia-

liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele .Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis.

țUrnuut din pag 1

încadrat de drapelele parti
dului și statului.

Numeroși cetățeni aj Ca
pitalei, veniți la aeroport, 
au salutat că multă căldu
ră pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. 
mind simțămintele 
noastre națiuni, ei 
urat succes deplin

• ceasta vizită-, convinși 
noul dialog la 
româno-elen — 
bunelor relații 
nie, stimă și

• popoare, al 
destinderii, 

cooperării in-

Ceremonia sosirii
. (Urmw din pa^. 1)

Expri- 
intregii 

le-au 
in a- 

că
hi vel înalt 
expresie a 
de priete- 
eolaborare

care s-au statornicit între 
'România și Grecia — va 
da un nou șl remarcabil 
impuls dezvoltării legătu
rilor ■ de conlucrare dintre 
țările noastre, în interesul

celor două 
cauzei păcii, 
securității și 
ternaționale.

■ - Totodată, cei prezenți 
și-au manifestat adînca 
dragoste și prețuire 
de conducătorul iubii 
partidului șl statului 
tru pentru activitatea 
bosită pe care o desfășoară 
pentru înflorirea continuă 
a patriei, pentru creșterea 
prestigiului și roiului 
României pe arena inter
națională.

La scara -avionului, un 
grup de pionieri au oferit 
buchete de flori tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

La ora .9,45 aeronava pre
zidențială a decolat în- 
dreptîndu-se spre Atena.

față 
' al 
nos- 
neo-

Grecia, ca pretutindeni pe 
planeta noastră.

Noua solie de prietenie, 
pace și colaborare prileju
ită de vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în Gre
cia a fost pusă amplu în 
evidență în aceste zile de 
presa greacă, de emisiunile 
de radio și televiziune, fi
ind apreciată ca o etapă 
deosebit de valoroasă în 
evoluția pozitivă, mereu 
ascendentă, a relațiilor, pe 
multiple planuri, dintre 
România și Grecia, a prie
teniei dintre popoarele ro
mân și grec.

...Ora 11,15. Aeronava 
prezidențială aterizează pe 
aeroportul Ellinikon, al 
capitalei elene.

La coborârea din avion, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt 
salutați cu deosebită cordi
alitate de președintele Con-

stantin Karamanlis 
premierul Andreas 
dreu, care adresează înal- 
ților oaspeți un călduros atîtor vestigii nemuritoare 
bun venit. - Cei doi pre
ședinți își exprimă satis
facția pentru noua întîlni- 
re, își strâng mîinile • cu 
căldură. De asemenea, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru, Andreas 
Papandreu se salută cu 
căldură, cu cordialitate.

După ceremonia so
sirii președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, președin
tele Constantin Karaman
lis, ceilalți oaspeți români, 
însoțiți de personalitățile 
oficiale elene aflate la ae- - 
roport, se îndreaptă spre 
Atena.

Magistralele capitalei 
Greciei sînt împodobite cu 
drapelele de stat ale Re
publicii Socialiste România 
și Republicii Elene. De-a _ ....... __  - ____
lungul traseului numeroși buție rodnică a dezvoltării 
locuitori ai 
cu simpatie
- ■

șl de
Papan-

Atenei salută 
pe solii po-

porului român, le adresea
ză urări de bun venit.

Atena, orașul atîtor șl

ale geniului uman, purtîn- 
du-și cu mîndrie pecetea 
vie a celor trei milenii și 
jumătate de istorie, se înal
ță astăzi cutezător pe ver
ticala prezentului într-un 
ușor identificabil efort de 
înnoiri și prefaceri. .

Președintele Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
Împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu sosesc la 
Palatul Maximos însoțiți 
de președintele Constantin 
Karamanlis, care, condu- 
cîndu-i în reședință, se* în
treține cordial și îndelung 
cu înalții 'oaspeți români, 
le urează încă o dată un 
bun venit în Grecia. Se 
exprimă cu acest prilej 
doj-ința ca noua vizită să 
se constituie într-o contri-

relațiilor de colaborare ro- 
mâne-grecești.

Vizită 
protocolară

ATENA 4 (Agerpres). — 
în cursul după-amiezii, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tova
rășa Elena Ceaușescu au 
făcut o vizită protocolară, 
la Palatul Prezidențial, 
președintelui Republicii E- 
lene, Constantin Karaman
lis. - - ' ■

întrevederea dintre cei 
doi șefi de stat, premergă
toare convorbirilor oficiale, 
s-a desfășurat într-o am
bianță de stimă și înțele
gere reciprocă, în spiritul 
bunelor relații catjp»s-au 
statornicit între Romania 
și Grecia, punînd pregnant 
în evidență profunzimea și 
trăinicia sentimentelor de 
prietenie și considerație 
dintre popoarele român 
elen, legate prin afin 
tradiționale și prin a 
ții comune de pace ș, 
greș.

Dineu și recepție in onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu 

oferite de președintele Constantin Karamanlis
Președintele Republicii 

Elene, Constantin Kara
manlis a oferit la Palatul 
Prezidențial, un dineu ofi
cial în onoarea președinte
lui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Iau parte persoane ofi
ciale române și elene.

în timpul dineului, 
s-a desfășurat intr-o . 
mosferă de deosebită 
dialitate. președintele
publicii Elene, Constantin 
Karamanlis și președintele

care 
at- 

eor- 
Re-

Republicii Socialiste Româ- 
•nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au rostit toas
turi, care au fost urmă
rite cu profund interes și 
subliniate cu vie satisfac
ție de cei prezenți.

în continuare s-a desfă
șurat recepția oferită în

onoarea președintelui Re
publicii Socialiste România 
și a tovarășei Elena 
Ceaușescu de președintele 
Republicii Elene.

Dineul și- recepția s-au 
desfășurat într-o ambianță 
calda, prietenească.

Știri din țările socialiste
fiind de mai puțin de 0,3 
la sută.

BEIJING 4 (Agerpres). — 
Specialiștii de la între
prinderea metalurgică din 
Honsham au realizat pri
ma instalație de cîntărire 
în mișcare a vagoanelor de 
cale ferată din R. P. Chi
neză relatează agenția 
China Nouă. Noul cîntar 
a fost pus In funcțiune, la 
termocentrala Fuxin, din 
provincia Liaoning, stabi
lind cantitățile de cărbune 
din vagoanele care trec 
pe platformă cu viteze în
tre trei șl daci Kilometri 
pe oră, marja de eroare

★
PHENIAN 4 (Agerpres). 

— Electrificarea căilor fe
rate constituie unul 
obiectivele de seamă 
mărite în ultimii ani 
organele de resort 
R. P. D. Coreeană. în . .
zent circa trei sferturi din 
liniile feroviare ale țării 
sînt electrificate, ceea ce 
a condus, după «im relata 
agenția ACTC — la • 
creștere substanțială a vi
tezei de transport ca și a 
volumului de mărfuri 
transportate pe calea fe
rată.

din 
ur- 
de 

din 
pre-

frahta CHflictdM
LONDRA 4 (Agerpres).

— In cadrul primei sale 
conferințe de presă orga
nizate după debarcarea, la 
2 aprilie, a trupelor argen- 
tiniene In Insulele Malvine 
(Falkland), ministrul apără
rii al Marii Britanii, John 
Nott, a declarat că Marea 
Britanie va continua poli
tica de „presiune militară 
crescîndă" asupra Argenti
nei, pentru a o determina 
„să-și retragă forțele ar
mate din insulele disputate 
și, ulterior, pentru negoci
erea unei soluții pașnice". 
„Vom continua — a spus 
ministrul britanic — să u- 
tilizăm mijloacele militare 
în paralel cu eforturile di
plomatice". El a precizat 

. că Marea Britanie inten
ționează să recurgă la

Acțiuni pentru pace 
și dezarmare

lui țării să se angajeze 
activ în eforturile de cre
are a unei zone denuclea- 
rizate în nordul Europei.

ROMA 4 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la Ragusa, 
in sud-estul Siciliei, în ta- 
drul unei conferințe a re
prezentanților comitetelor 
pentru pace din Italia, cu
noscutul scriitor Leonardo 
Sciascia a declarat: „Si
cilia nu are nevoie de ra
chete, ea are nevoie mai 
degrabă de apă. pentru a 
potoli setea oamenilor și a 
pămîntulut ; ea mai are 
nevoie și de luptători îm
potriva Mafiei". Numeroși 
alți vorbitori la conferință 
s-au pronunțat, de aseme
nea, împotriva staționării 
noilor rachete nucleare a- 
mericane cu rază medie de 
acțiune pe insulă.

OSLQ 4 (Agerpres). — 
Principala sarcină a miș
cării de masă norvegiene 
„Nu — armelor nucleare" o 
constituie eforturile pen

tru împiedicarea staționă
rii noilor rachete nucleare 
americane pe continentul 
european — a declarat 
profesorul Erik Alfsen. 
membru al conducerii miș
cării. într-un- interviu a- 
cordat ziarului „Friheten", 
el și-a exprimat satisfacția 
în legătură cu faptul că în 
ultimul timp tot mai mul
te comune și organizații 
din Norvegia cer guvernu-

„forțe minime" dar nu a 
exclus posibilitatea unei 
debarcări în Insulele Mal- 
vine, apre'ciind că „artico-

un submarin britanic cu 
propulsie nucleară în lar
gul Insulei de los Estados, 

. . ...... „ ___ în afara zonei exclusive de
iul 51 din Carta Națiunilor 200 mile marine, decretată
Unite dă dreptul Marii de autoritățile de la Lon-
Britănii la redobîndirea 
insulelor, în conformitate 
tiu dreptul Ia apărare".

★

BUENOS AIRES 4 (A- 
gerpres). — Statui Major 
general de la Buenos Aires 
a anunțat că crucișătorul 
argentinian „General Bel- 
grano" a fost scufundat de 
un submarin britanic în 
Atlanticul de sud.

Agențiile internaționale 
de presă care au difuzat 
această știre precizează că 
nava argentlniană a fost 
atacată duminică în jurul 
orei 16,00 (19,00 GMT) de

dra pentru a impune o 
blocadă în jurul Insulelor 
Malvine (Falkland),

★

NAȚIUNILE UNITE 4 
(Agerpres). — Secretarial 
general al ONU, Javier 
Perez de Cuellar, este gata 
să viziteze capitalele Marii 
Britanii și Argentinei în 
vederea identificării unei 

- soluții politice în diferen
dul anglo-argentinian în 
problema Insulelor Malvi- 

. ne / (Falkland), a declarat 
Franțois Giuliani, purtăto
rul de cuvînt al Națiunilor 
Unite, ' .

FILME ,
’ PETROȘANI — 7 
iembrie: Comoara 
lacul de argint ; 
rea; Marea baie 
turnă.

PETRILA Cașă
tru Carolina.

LONEA : Lupii 
rilor.

ANINOASA : O 
gală în adîncuri,

VULCAN — Luceai fi
rul : Apus la amiază.

LUPENI — Cultural ;

MINISTRUL DE EXTER
NE al Algeriei, Mohamed 
Seddik Benyahia, și-a pier
dut viața într-un accident 
de avion care s-a produs 
luni seara, în apropiere de 
frontiera iraniano-turcă — 
Informează agenția irania
nă dd presă IRNA. Minis
trul algerian se îndrepta 
spre Iran, unde urma să 
efectueze o vizită oficială. 
A fost constituită o comi
sie iraniano-algeriană în
sărcinată cu anchetarea 
cauzelor accidentului.

POLIȚIA ITALIANA a 
organizat în ultimele 24 
de ore o amplă acțiune 
awtiteroristă în orașul Na
poli și în împrejurimile 
sale, arestînd 425 de per
soane, în cea mai mare 
parte a lor acuzate de

crime informează - a- 
genția Associated Press. 
Totodată, poliția a confis
cat 200 de arme' și 10 00.0 
de cartușe.

IN SPANIA, costul vieții 
continuă să crească. După 
cum a anunțat Ministerul 
Economiei de la Madrid, 
numai în luna aprilie s-a,, ’ 
scumpit tarifele la trans
porturile în comun cu 3,9 
la sută, iar chiriile — eu 
2,6 la sută. De asemenea, 
au crescut prețurile la 
îmbrăcăminte și încălță
minte, produse alimentare 
și plata pentru îngrijirea 
medicală.

POLIȚIA din orașul bel
gian Burges a arestat un 
membru al organizației 
ilegale neonaziste vest- 
germane intitulate „Wehr- 
sportgruppe Hoffmann* 
(Grupul sportiv militar 
„Hoffmann"). S-a precizat 
că arestarea a avut toc 
in urma emiterii unui 
mandat internațional de 
arestare.

20,30 Actualitatea eco
nomică.

20,50 Dragoste supremă

înainte zbor ; Muncito
resc: Un iepure pentru 
avocat.

URICANI : Ghețuri România — cînie-
pe înălțimi. ce patriotice și re-

vojpționare.
TV 21.00 Activitatea poli-

No- tico-educativă.
din 16,00 Fotbal : Corvinul 21.25 Telecinemateca :

Uni- Hunedoara — Uni- „E întotdeauna
noc- versitatea Cluj- vreme frumoasă".

Napoca. In pauză : Premieră pe țară
pen- • Tragerea prono- (Producție a stu-

expres • 1001 de diourilor r- ț-
mă- seri. cane). %

fre-
17,45 Karl Marx — 164 

de ani de la naș-
22,45 Telejurnal.

tere (documentar).
18,00 închiderea pro-' 

gramului.
20,00 Telejurnal,

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA î Petroșani, «ir. Nkoloe 8âlcetcu - 2, teiefoooe <16 62 (secretariat) < 16 63 ; <24 64 (secții) TIPARUL: Tipografia Petroșani rtt. N B&cescu « l


