
PROLETAR] BIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VAI

ANUL XXXIX, NR, 9 195 MARȚI, 22 MARTIE 19S3 4 PAGINI — 50 BANI

în ziarul de azi :- - - -- --

• t)in activitatea organizațiilor de tineret.
• Rubrica „Vă informăm**.

(l’ag. a 2-a)

SPORT
— Comedia erorilor — cronica meciului de 

i fotbal- divizia A, dintre Jiul Petroșani — Steaua 
; București.

— Relatări de la întâlnirile de fotbal sus- 
: ținute de echipele divizionare „C“ din Vale. î

— O competiție tradițională „Cupa Vlădu- î 
j lescu“ la schi.
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ȚAlUL CIT MAI MULT CĂRBUNE!

Fiecare colectiv
trebuie să se mobilizeze

' La I.U.M. Petroșani

Noi utilaje
se pregătesc

miniere
pentru realizarea 

planului lunii martie!
La încheierea celei 

a doua decade a 
martie, doar trei 
prinderi miniere 
raporta 
tegrală 
plan și 
ra. iar

de 
lunii 

între- 
puteau

îndeplinirea in- 
a prevederilor dc 
depășirea acesto- 
dintre aceste trei 

întreprinderi miniere nu-
j mai mina Lupeni se pu- 
i tea lăuda cu ritmicitatea 

producției suplimentar ex
trase. De altfel, colectivul 
minei Lupeni a obținut 
și cea mai mare depășire 
a prevederilor de plan 
stabilite de la începutul 
lunii — 12 021 tone dc 
cărbune pentru cocs. E- 
vidențiem, dc asemenea, 
activitatea oamenilor 
muncii dc la cariera Cîm- 
pu lui Neag care au- ex
tras peste sarcinile pla
nificate 3732 tone de 
cărbune. Cea de a treia

N ______________________

mină cu sarcinile de 
plan realizate și depășite 
este mina Petrila, dar ca- 
re în cea de a doua de
cadă, cu excepția ultimei 
zile, în toate celelalte, 
producția extrasă a fost 
sub nivelul
Prin urmare
859 de tone 
a mai rămas
tone de cărbune 
suplimentar în prima de
cadă.

Deși plusul celor trei 
unități miniere se ridică 
la 16 612 tone de cărbu
ne, Combinatul minier 
Valea Jiului rămîne 
tor 
cu 
ne

planificat, 
plusul de 

este ceea ce 
din cele 2989 

extras

da- 
economiei naționale 
aproape 59 000 de to
la producția brută.

Dorin GIIEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

în contextul 
susținute pentru 
producției de cărbune 
Valea Jiului.
de la I.U.M.P. îi revin sar
cini deosebite. în 
acestora, aflăm că, 
du-se de curînd 
nentele de bază 
complexul de tăiere 
susținere mecanizată SMA-2 
(hidraulica de forță). co
lectivul de muncă de ia 
I.U.M.P. finalizează prime
le exemplare. în prezent, 
echipa de la „construcții 
metalice" ''condusă de mais
trul Gheorghe Cioarcă, 
fectuează ultima fază 
lucrării.

Totodată, amintim' 
standurile de probă 
xecută deja probele 
funcționare pentru 
complex destinat str 
subțiri. Finalizarea lucrări
lor de montaj ale primelor 
utilaje de acest fel, intra
rea lor în dotarea unități
lor de extracție constituie o 
contribuție însemnată la 
dezvoltarea bazei energeti
ce a țării. (A.T.)

eforturilor 
creșterea 

în 
colectivului

lumina 
primin- 
compo- 
pentru 

și

că
sc

c-
a

Brigadierul Ion Rota
rii (în mijloc), alături 
de ortacii Nicolae Ivă- 
noiu și Francisc Szabo, 
de la sectorul V al mi
nei Lupeni.
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în înîîmpinarea alegerilor parțiale de ia 27 martie

Adunarea cetățenească de la Petrila
la 

din 
adu- 

di ii

Ieri după-a miază, 
clubul sindicatelor 
Petrila, a avut loc 
narea cetățenească
circumscripția electorală 
nr. 6 a Marii Adunări 
Naționale, organizată de 
Frontul Democrației și U- 
nității Socialiste in in- 
tîmpinarea apropiatelor 
alegeri parțiale' de la 
martie. Sute 
panți, reprezentanți 
colectivelor 
preparatori, 
muncii 
mobilă, 
cultură, 
unități 
numeroși cetățeni, 
și vîrstnici au făcut

Ro- 
al

Hu- 
pre- 

E-

a

27 
dc partici- 

ai 
dc mineri, 

ai oamenilor 
do la Fabrica de 
din învățămînt, 
sănătate și alte 

economico sociale, 
tineri 

o

caldă primire tovarășu
lui Radu Bălan, membru 
al Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
mân, prim-secretar 
Comitetului județean 
nedoara al P.C.R., 
ședințele Comitetului
xecutiv al Consiliului 
popular .județean, candi
dat de deputat al Frontu
lui Democrației și Unită
ții Socialiste in circum
scripția electorală nr. 6 
Petroșani—Petrila a Ma 
rii Adunări Naționale.

într-o atmosferă de an
gajare responsabilă, mun
citorească în înfăptuirea 
programului de dezvolta-

re economică și socială 
orașului Petrila, adunarea 
cetățenească a fost deschi
să dc tovarășul David 
vriiă, , prim-secvetar 
Comitetului orășenesc 
partid. A 
vîntul tovarășul 
lan, prezentînd 
zător bilanț ai 
lor ecoi 
din judt 
din Val 
mai mu 
actualul 
tarea impetuoasă 
domeniilor de act:

Ga-
al 
de 

cu- 
Bă-

1 uat 
Radu

un cuprin- 
înfăptuiri- 

și sociale 
Hunedoara și 

in acești 
ani din 

Dezvol- 
a tuturor 
vitatc din

Elevele anului I A de la Școala profesională comercială din Petroșani, 
o acțiune de muncă patriotică, lucrind la amenajarea zonei de lingă magazinul 
universal „Jiul" din Petroșani. , Foto : Șt. NEMECSEK

Rezultate bune obținute de o tură fruntașă
Aflată in permanență pe 

prunele locuri ale întrece
rii socialiste, tura 1 (con
dusă de loan Sucală) din 
cadrul Regulatorului dc 
circulație și mișcare Petro
șani a obținut rezultate 
deosebite în noaptea de 19 
spre 20 martie, a.c. Față 
de patru trenuri planifica
te a fi compuse pentru re
gionala C.F.R. Craiova, s-au 
format nouă, iar pentru 
Simeria s-au format în loc 

: de patru, dublul acestora, 
i adică opt (expediindu-se în

plus față de plan o navetă 
cu 1600 tone cărbune) și 
s-a îmbunătățit tonajul/tren 
dc marfă cu 20 la sută 
S-au descompus totodată 14 
trenuri de marfă.

La aceste realizări 
adus contribuția 
rii Mihai Florcscu și 
xandru Stanciu. 
dispozitori Alexandru 
traehe 
precum 
duși de 
Scrghei

și-au 
opera to- 

AIo- 
impiegații" 

Mi- 
și Ștefan Toacă, 

și manevranții con- 
șeful de manevră 
Voica.

R. TAVIAN

w -r'-
Pe șantiere se degradează și se risipesc materiale
Cine suportă pagubele ?

în partea de jos a cartie
rului „Aeroport", vizavi 
de magazinul alimentar cu 
autoservire nr. 1, construc
torii au reluat lu 
tronsonul C al 
turn L 1. Vineri,
tie a.c., se montau pa 
le la etajul IV. La 
obiectiv lucrează citi
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Frumosul citadin — creație cetățenească

Zile de primăvară 
dedicate unor rodnice 
acțiuni gospodărești

troșaniului ne reprezintă 
demn ca cetățeni, ca gos- 
]>odari, nc onorează. Sub
liniind aspectul acestora, 
relevăm, de fapt, rezultă.-' 
tul inițiativei și participă.; 
rii marii majorități a ce
tățenilor din cele două car
tiere la acțiunile organi
zate de consiliul popular, 
asociațiile de locatari, de 
deputați. îi cităm de data 
aceasta pe cetățenii Petra- 
chc Cirlig, Constantin Cio- 
codar, loan Moța, Mihai 
Popescu, Victoria Stănescu, 
Ioan Guță, Cornel Darkos, 
Ioan Murcșan, Remus Cos- 

. ma și Vasile Rădici, mem
bri ai asociației" de loca
tari nr. 5 A (președinte 
Constantin Bursuc), oameni 
cu contribuții deosebite 
în acțiunea de curățire și 
înfrumusețare a zonelor a- 
parținătoare blocurilor nr.

Toma ȚÂȚÂRCÂ I

Zilele frumoase de la 
sflrșitul săptămînii trecu
te au fost din plin folosi- 

, te de cetățenii municipiu- 
1 lui nostru pentru desfășu

rarea unor ample și rod
nice acțiuni de curățenie 
și înfrumusețare. Așa cum 
s-a indicat și cum de alt
fel aspectul unor extinse 
zone verzi, străzi și car- >> 
ti ere o impuneau. în aten
ția miilor de cetățeni, băr
bați, femei, tineri, virst- 
nici, participanți sîmbătă 
și duminică la marea în
trecere gospodărească, s-a 
aflat curățenia și ordinea.
Dovada concludentă a 
contribuției miilor dc ce
tățeni este ținuta proaspă
tă, îngrijită a zonelor din 

. preajma a numeroase blo
curi dc locuințe, a unor 
străzi și cartiere. Da, în
fățișarea curată, plăcută, 
a străzilor Independenței, 
Oituz, Aleea Florilor șș 
9 Mai din cartierele Ae- 

I roport și Carpați ale Pe-

cheltuielile suplimentare, 
cine suportă pagubele^

în lată o vopsit gardul, 
în spate...

din b.c.a. — ne spune mais
trul Ion Trantea. Dar și la 
descărcare, conducătorii 
auto nu mai așteaptă, con
form dispozițiilor, pentru 
a rcîncărca

apreciabile de resturi de 
boițari și panouri din be
ton celular autoclavizat. în 
față, cîteva baloturi de pe
reți despărțitori și de că
rămizi mari din beton ce
lular zac în 
neorinduialâ, 
așa cum le-au 
aruncat din 
camioane cei ce

18 Raid-anchetă

de-
pe 

le re- 
fiin-

ările la 
blocului 

mar- 
aouri- 
acest 

va e-
chipe din cadrul șantieru
lui 1 Petroșani al Grupu
lui de șantiere Valea Jiu
lui 
sînt coordonate- de maistrul 
Ion Trantea. Lingă funda
ție se pot vedea cantități

al T.C.I1 Formațiile

le-au des
cărcat. Multe panouri 
cărămizi sînt sparte.

și 
de 

neintrebuințat ..Ar trebui 
să se ia măsupi în gara 
de la Livezeni, la descăr
care, pentru a se evita 
spargerea o-efabrj calelor

baloturile 
gradate, 
care noi 
fuzăm, 
du-ne inutile.

Singurele deșeuri pe care 
le putem refolosi sînt cele 
de pereți subțiri din b.c.a., 
la izolarea teraselor", 
pierd, deei, materiale 
incărcare-descărcare, 
pe șantier, deșeurile 
inutilizabile. Cine plătește

Se 
la 

iar 
sînt

Pe strada. Republicii, din* 
zona unde ă început să 
prindă contur noul cartier 
Petroșani—Nord, blocurile 
59 A și 59 B au fost datc^ 

șantieru- 
de-alun - 

gard din 
Dincolo

Viorel STRĂUȚ

în folosință. Zona 
lui este protejată 
gul străzii, de un 
panouri de tablă.

(Continuare in pag. a 2-a) (Continuare în pag. a 2-a)
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Din activitatea organizațiilor 

de tineret de la Uricani
Adunarea cetățenească de

Urmare Un pag. lj

Odată 
„înflorire" _____ _ _____  __  ___
cipiului nostru. Avînd în vedere îmbogățirea paletei 
de acțiuni, vom insera în ziarul nostru, pe cît posi
bil, date cu privire la aceste acțiuni ale uteciștilor. 
Azi, despre activitatea tinerilor din Uricani.

■ în cadrul acțiunilor 
întreprinse de comitetul 
U.T.C. de la mina Uri
cani, la sfîrșitul săptămî- 
nii care a trecut, s-au 
numărat amplele acțiuni 
în sprijinul producției. 
Pe lingă prezența tineri
lor la principalele lu
crări din subteran, ziua 
de duminică a marcat 
participarea unui grup de 
tineri la descongestiona
rea a circa 100 ml de ga
lerie. La recuperarea pie
selor metalice refolosi- 
bile, la curățirea și ame
najarea principalelor căi 
de acces s-au evidențiat 
tinerii Vasile Gherman, 
Carol și Petru Gorcea, A- 
lexandru Ivan, Gheorghe 
Ciurea și Gheorghe Pos- 
tolache.

■ Sub îndrumarea și 
din inițiativa comitetu
lui orășenesc U.T.C. Uri
cani, în zilele de sîmbătă 
și duminică, un grup de 
tineri din unitățile eco
nomice ale orașului au 
participat la o frumoasă 
și educativă acțiune tu
ristică. Excursia, organi
zată cu autocarul, 
desfășurat pe ruta 
câni — Petroșani — Ha
țeg — Oțelul Roșu — Ca
ransebeș și retur.

Q Din bogata paletă 
a acțiunilor nu au lipsit 
nici cele dedicate prime-

V_____________ ____________

cu sosirea primăverii cunoaște o adevărată 
activitatea tinerilor din localitățile muni-

s-a
Uri-

lor zile care vestesc pri
măvara. Un moment deo
sebit l-a constituit ampla 
acțiune de gospodărire și 
înfrumusețare a incintei 
secției de preparare 
cuarțului, acțiune 
s-au evidențiat 
Veronica Decebal 
tara organizației 
loan Dîngă, loan 
Cornelia Lică, Hilda Ga
do și Ionel Manolescu.

■ In această săptămî- 
nă urmează să se desfă
șoare alte acțiuni care 
vor fi organizate sub în
drumarea comitetului o- 
rășenesc U.T.C. Astfel, 
zilnic, uteciștii din școli
le orașului vor acorda 
sprijin unității de gos
podărie locală pentru fi
nalizarea lucrărilor de 
înfrumusețare a cartie
relor orașului. Aseme
nea acțiuni vor avea loc 
și în incinta unităților e- 
conomice sub îndruma
rea organizațiilor de ti
neret. Sfîrșitul săptămî- 
nii va fi marcat de ac
țiuni cultural-educative 
(discotecă, expuneri) și 
de primele acțiuni spor
tive în aer liber care vor 
mobiliza majoritatea ti
nerilor din școlile și uni
tățile 
șului

a 
la care 
tinerii 
(secre- 

U.T.C.), 
Didi,

economice ale ora- 
Uricani.

Al. TĂTAR 
_____ - >

Fiecare colectiv trebuie să 
pentru realizarea planuluifi

p (Urmare din pag 1)

Explicația pe cît de sim
plă pe atît de îngrijoră
toare ; toate celelalte uni
tăți sînt sub nivelul sarci
nilor planificate, al posibi
lităților de care dispun, al 
condițiilor care le-au fost 
create prin aplicarea mă
surilor stabilite la Consfă
tuirea de la C.C. al P.C.R. 
cu cadre de conducere, 
specialiști și muncitori din 
industria minieră și geolo
gie. Mai mult, doar trei 
întreprinderi miniere — Li
vezeni, Aninoasa și Bărbă- 
teni — au acumulat la în
cheierea a două decade din 
această lună un minus de 
40 000 tone de cărbune. în 
fruntea minelor cu 
mai mari nerealizări 
tuează Livezeniul cu 
tone de cărbune, cu 
de tone mai puțin
plusul celor trei întreprin
deri cu sarcinile de plan 
depășite. De fapt, și acesta 
este adevărul de neconstes- 
tat. procentul de realizare 
a sarcinilor de plan a scă
zut la toate sau aproape

cele 
se si
lo 461

1000 
decît

I
„Săptămîna 

pom tculturii

toate întreprinderile mi- 
niere în decada a Il-a față 
de prima decadă. Chiar și 
la cele cu sarcinile de plan 
depășite. Singura excep
ție o constituie mina Băr- 
băteni, dar și aici propor
ția de îndeplinire a planu. 
lui a crescut de la 63,9 la 
sută (în prima decadă) la... 
69,9 la sută (în decada a 
Il-a).

O astfel de situație im
pune noi analize, apro
fundate, mai exigente pri
vind rezervele de care dis
pune fiecare colectiv mi
nier și care nu au fost în- 
că valorificate în mod co
respunzător, dar mai ales 
pentru depistarea cauzelor 
care au frînat continuarea 
demarajului bun al activi
tății de extracție din luna 
februarie, și eliminarea a- 
cestora. Fără îndoială, a- 
semenea neajunsuri au a- 
părut în ultima vreme pen. 
tru că altfel ar fi fost lua
te în calcul încă din pe
rioada pregătirii aplicării 
noilor măsuri stabilite de 
consfătuirea amintită. Or, 
în urma dezbaterilor care 
au avut loc și în adunările 
generale ale reprezentan
ților oamenilor muncii nu 
au fost semnalate greutăți 
care să împiedice buna 
desfășurare a procesului de 
producție. Dimpotrivă, en
tuziasmul și optimismul e-

De ieri a început, în 
întreaga țară, „Săptă- 
mina pomiculturii", ac
țiune cu frumoase tra
diții în mobilizarea oa
menilor muncii la plan
tarea pomilor și întreți
nerea zonelor verzi. In 
Valea Jiului s-au desfă
șurat sîmbătă și dumi
nică largi acțiuni gospo
dărești specifice primă
verii, plantindu-se 
de pomi în orașele 
nicipiului. (T.S.)

i
............. ......

£ 
£ 
if

țara noastră, a subliniat 
tovarășul Radu Bălan, a 
cunoscut ritmuri noi în 
cei 18 ani care au trecut 
de la Congresul al IX-lea 
al partidului, minerii, oa
menii muncii din Valea 
Jiului, din întreaga țară 
desfășurînd o intensă ac
tivitate pentru transpune
rea în fapte trainice de 
viață a obiectivelor stabilite 
de Congresul al XII-lea și 
Conferința Națională ale 
partidului. în perioada care 
urmează, minerii Văii 
lui, oamenii muncii 
acest important bazin 
bonifer al patriei sînt 
mâți să participe 
prin sporirea 
de cărbune, la 
independenței 
a patriei.

în aceste zile 
de primăvară, 
Vale a Jiului 
portante schimbări în în
fățișarea orașelor mineri-

Jiu- 
din 

car- 
che- 

efieient, 
producției 
realizarea 
energetice

de început 
în întreaga 
au loc im-

lor, procesul de ridicare a 
gradului de urbanizare, de 
gospodărire și înfrumuseța
re cunoscînd o etapă 
nouă, deschizînd noi pers
pective în creșterea calită
ții vieții. Responsabilita
tea cetățenilor, conștiința 
civică se manifestă din 
plin în aceste zile. Aceste 
gînduri au fost exprimate 
de tovarășii Benone Cos- 
tinaș, Ludovic Repaș, Ra
du C. Ion, Valeria Popes
cu, Ioan Bodenlosz, Nico- 
lae Alexa, Victor Chiaburu 
și de pionierul Aurelian 
Nicola, reprezentant 
tinerei generații care 
străduiește, împreună
oamenii muncii, să creeze 
o înfățișare plăcută în 
rașul în care trăiesc, 
cuvintul lor, cei care 
vorbit la această caldă 
dunăre cetățenească, 
făcut numeroase

al 
se 
cu

o- 
în 
au 
a- 
au

propu
neri de sporire a confor
tului urban, de amenajare 
a noi construcții de interes 
social, angajîndu-se să-și

mobilizeze energiile în ve
derea creșterii producției 
de cărbune și. realizării rit
mice a indicatorilor de 
plan. Printr-un rodnic dia
log de lucru cu cetățenii, 
în spiritul Conferinței pe 
țară a președinților consi
liilor populare, adunarea 
electorală de la Petrila a 
conturat noi direcții de 
acțiune, noi inițiative care 
constituie o formă de ma
nifestare activă, vie a de
mocrației noastre socialiste.

Adunarea cetățenească 
de la Petrila s-a încheiat 
cu un spectacol prezentat, 
în frumosul club al sindi
catelor din localitate de 
formații ale artiștilor a- 
matori și ale pionierilor, 
sintetizînd în cadrul Festi
valului național „Cîntarea 
României", legătura or
ganică dintre educație, cul
tură, artă și munca mine
rilor Văii Jiului.

Pe șantiere 
se degradează 
și se risipesc 

materiale
(Urmare din pag I)

de gard, constructorii au 
lăsat în părăsire, în fața 
blocului 59 A, un morman 
impresionant de cărămizi, 
o bucată bună de șină și 
profil metalic tip „U“, par
te componentă a bazei de 
rulare pentru macarale 
mari. Mai pot fi văzute îm
prăștiate țevi de 
diametre, precum 
mărate confecții 
și alte resturi de 
le. Din stradă, 
văd doar blocul, 
colo de gard domnește dez. 
ordinea. Se așteaptă și aici 
o mină de gospodar ! Ce 
părere au constructorii din 
cadrul șantierului 1 Petro
șani al Grupului Valea Jiu
lui al T.C.H. ?

diferite 
și nenu- 
metalice 
materia- 

trecătorii 
dar din-

operații ale 
municipal Pe-

l oto : Șt.

(Urmare din pag 1)

Medicul primar 
rurg Lorand Kiss, 
timpul unei intervenții 
de urgență intr-una din 
sălile de 
Spitalul ui 
troșani.

NEMECSEK

se mobilizeze 
lunii martie!

rau caracteristicile princi
pale ale discuțiilor și anga
jamentelor formulate. De
monstrațiile făcute pe baza 
calculelor reieșite din ana
lizele întreprinse conduceau 
în modul cel mai firesc, 
cel puțin așa părea, la o 
creștere continuă a produc
ției de cărbune 
dar... rezultatele 
în aceste decade infirmă 
temeinicia analizelor efec
tuate. Altfel, care poate 
fi explicația acestei căderi 
de producție ?

Acum cînd ne mai des
parte doar o singură deca
dă de încheierea lunii 
martie, dar hotărîtoare 
pentru soarta producției 
întregului trimestru, sînt 
necesare eforturi susținute 
pentru realizarea măsuri
lor și propunerilor adopta
te pentru că nu de măsuri 
duc lipsă colectivele mi
niere, ci de preocupări 
susținute pentru îndepli
nirea lor. De asemenea, 
nici de justificări nu este 
momentul. Justificări pot 
fi găsite în orice clipă, dar 
pentru găsirea lor de mul
te ori timpul afectat este 
mai mare decît pentru în
deplinirea propriilor 
cini. Oricum, doar cu 
Uzările a numai trei 
treprinderi miniere 
binatul nu își va putea în
deplini prevederile de plan.

sute
mu.

:

■

o CABANA BÂLEA — 
CASCADA (Făgăraș) a 
găzduit între 7—19 mar
tie cursurile de iarnă ale 
școlii naționale pentru 
salvamontiști, la care au 
participat și 6 membri ai 
echipelor din Petroșani 
și Lupeni. In urma pro- 

■ belor teoretice și practi-I ce, cursanții au obținut
atestarea ca salvamon- I tiști. Din cadrul echipei

Și totuși se poate
Clădirea Liceului econo, 

mic și de drept administra
tiv din Petroșani este ri
dicată la roșu. Constructorii 
din cadrul șantierului 1 
Deva al T.C.H., care lucrea
ză la finalizarea acestui 
obiectiv, execută în pre
zent lucrări de finisare in
terioară. Se vede clar că 
aici e prezent spiritul gos
podăresc. Materialele sînt 
depozitate în 6tive, ordo
nat. A fost confecționată o 
magazie simplă, cu încuie
toare pentru 
materialelor 
Deși clădirea 
de finalizare, 
trucție este curat, terenul 
bine gospodărit. Deci, se 
poate ! Acolo unde este 
prezent spiritul gospodă
resc, domnește ordinea și- 
lipsește risipa.

adăpostirea 
„perisabile", 

este aproape 
locul de cons.

extras, 
obținute

sar- 
rea- 
în- 

com-

din Petroșani, Dumitru 
Birlida a obținut califi
carea ca instructor-mo
nitor. (I.M.)

La
a- 
cu 
în 

so-

® DEZBATERE. 
C.C.S.M. Petroșani a 
vut loc o dezbatere 
tema „Rolul presei 
opera de edificare a 
cialismului". (Gh. B.)

• LA CASA PENSIO
NARILOR DIN LUPENI, 
colegii de muncă l-au 
sărbătorit pe Nicolae 
Bugnaru, cu prilejul ieși- 
rii la pensie după o acti-

13, 15, 17, 19, 21, 23 și 27 
din strada Independenței. 
Remarcăm, de asemenea, 
contribuția adusă în ca
drul acțiunilor gospodă
rești desfășurate sîmbătă 
și duminică de Iosif Ke- 
rekeș, Alex. Kelemen, A- 
lex. Bonk, Nicolae Trif, 
Ileana Șerban, Veronica 
Popa, Ana Barna, Gh. Șu- 
toi, Vasile Gheorghiu, Iu- 
liu Luca, Alex. Pentek și 
alții de la blocul nr. 35, 
Nicolae Costea, Iosif Sat- 
mari, Ștefan Colceag, Ca
rol Kiss de la blocul nr. 39, 
Ion Tecuci, Constantin Co- 
lian, Maria Fricz, Virginia 
Roșea și alții de la blocul 
nr. 31, Ion Mocanu, Remus 
Prața, Paul Brădescu, Vic
tor Suciu, Traian Badiu 
de la blocul nr. 18, Nicolae 
Urjan, Ion Mațoschi, Ma
ria Mocanu de la blocul 
nr. 33, aceeași stradă, și 
multe grupuri de locatari 
de la. alte blocuri.

Ca și duminica trecută, 
o prezență viguroasă pe 
întreaga arie a cartierelor 
Aeroport și Carpați, cu o 
contribuție meritorie la 
împrospătarea veștminte
lor orașului au fost școlile 
generale și, mai ales, lice
ele economic și de mate
matică și fizică.

Dar, chiar în zona apar
ținătoare asociației de lo

catari nr. 5 A cuprinsă 
sîmbătă și duminică de o 
efervescență gospodăreas
că deosebită, întreținută 
de sute de participant la 
acțiunea de înfrumuseța
re, au fost șl unii cetățeni, 
între care loan Radu, 
Gheorghe Trocan, loan 
Borca, Gh. Tereblecea, Mi
hai Cristesco, loan Bianca

•eiifieeuitiiutuilirtmiliritl

Rodnica
acțiuni 

gospodărești 
nimiimiii/iHunuiiuuiuih

și Gh. Fiilop care, în loc 
să se numere printre cei 
prezenți pe zonele verzi, 
i-au privit de la ferestre 
cu miinile în șolduri.

Am întîlnit în cuprinsul 
marelui cartier Aeroport 
și două aspecte negative 
în legătură cu care sîntem 
datori să prevenim cetățe
nii. Primul aspect se refe
ră la atitudinea de neînțe
les și deosebit de distruc
tivă a unor locatari față 
de arborii ornamentali, 
îndeosebi față de sălciile 
pletoase. La cazurile de 
tăiere brutală a coroanelor 
acestor arbori constatate

duminica trecută s-au a- 
dăugat altele în străzile 
Păcii, Independenței, Uni
rii. Alți locatari au stran
gulat arbori legînd de ei 
sîrme pe care usucă rufe 
ori scutură covoare. îi a- 
tenționăm pe toți aceștia 
că se expun unor aspre 
măsuri de sancționare. Al 
doilea aspect îl întrețin nu
meroasele și inesteticele 
garduri cu care sînt îm
prejmuite unele 6pații pe 
care locatarii intenționea
ză să cultive legume. Tre
buie să precizăm că locu
rile din preajma blocurilor 
ce pot fi cultivate le sta
bilesc comitetele asocia
țiilor de locatari, împreu
nă cu lucrătorii consiliilor 
populare, iar împrejmui
rile acestora nu pot fi 
gardurile de sîrmă ghim- 
pată și alte asemenea im
provizații inestetice. Exis, 
tă in cartierul Aeroport 
terenuri care pot fi culti
vate cu legume fără a li
mita ori anula spațiile 
pentru flori, iar acolo un
de nu sînt astfel de spații, 
locatarii pot solicita loturi 
consiliului popular.

Acțiuni rodnice de cură
țenie și înfrumusețare au 
avut loc și în alte cartiere 
ale Petroșaniului ca și în 
celelalte localități ale Văii 
Jiului. Pe acestea le vom 
prezenta în zilele urmă
toare.

a

vitate neîntreruptă de 28 
de ani, ca mecanic de 
locomotivă în subteran, 
timp în care și-a îndepli
nit în 
toria.
mit o 
miner 
care i-au 
de pensie. (M. Avram)

• BILETE. Filiala din 
Petroșani a B.T.T, pune 
la dispoziția 
bilete pentru 
de odihnă ale

mod exemplar da- 
Sărbătoritul a pri- 
simbolică lampă de 
din partea celor 

urat ani mulți

lui — Bușteni, Predeal, 
Pîrîul Rece, Izvorul Mu
reșului, Cîmpulung Mol
dovenesc, Geoagiu-Băi. 
(I.B.)

tinerilor 
stațiunile 
tineretu-

• NOUL POD de la 
Livezeni, pentru circula
ția rutieră pe patru benzi, 
a ieșit din iarnă cu mul
te denivelări, 
așternuit în anul 
este degradat pe 
porțiuni, gropile și 
velările îngreunînd 
siderabil circulația 
vehiculelor.

secția de întreținere a 
întreprinderii județene de- 
drumuri și poduri 
flă la o distanță de c 
va pași. Ar fi cazul 
acum, primăvara, 
luate măsuri pentru 
pararea carosabilului. 
(V.S.)

se a-
■îți- 

ca 
să fie

re-

Asfaltul, 
trecut 
largi 
deni- 
con- 

auto- 
Paradoxal,

Rubrică realizată de
Ton MUSTAȚĂ

I
I
I
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STEAUA - JIUL 2-0 (1-0) Fotbal, divizia C, seria a IX-a

Comedia erorilor
Simbătă, fotbaliștii din 

Valea Jiului părăseau gazo
nul Ghencei, de parcă s-ar 
fi dus, precum oratorul De- 
mostene, cu capete rase 
pe jumătate, să soarbă o- 
trava din condeiul... croni
carului. Fiindcă sfaturile 
antrenorilor Vlad și Tonca 
zburaseră în pustiu, tea
ma nefondată față de ad
versar, într-o formă sub aș
teptări, s-a metamorfozat 
în degringoladă. Tactic, 
Jiul legase două linii de
fensive, cu marcaj strict, 
„perechile" s-au destrămat 
prea iute, întrucît nu s-au 
luat în seamă manevrele 
strategice ale steliștilor, 
iar Neagu, faultîndu-1 ade- 
se-a pe Turcu, a arvunit 
prea devreme cartonașul 
galben. Minutul 3 avea să 
și consemneze deschiderea 
scorului. Faultul lui Nea
gu a impus o fază fixă, 
blocul defensiv al Jiului 
a prezentat fisuri, infiltrat 
în careu, Turcu a șutat în 
stingă lui Cavai 1—0.

Tribunele așteptau dez
lănțuirea formației mili
tare, puținii suporteri ai 
formației miniere mizau 
pe regruparea forțelor fa- 
voriților lor, confruntarea 
a cantonat însă în faze a- 
nemice, faulturi și greșeli 
în lanț, spectacolul fiind 
compromis și de cavalerul 
tîrgoviștean 
care a fluierat

Ne-au surprins nesiguran
ța lui Cavai, neatent în 
min. 15, 16, 65 și 67, pasele 
fără adresă expediate de 
Varga, M. Marian, V. Po
pa și P. Grigore. Steliștii 
nu s-au lăsat mal prejos, 
singurii care au încercat 
să lasă din anonimat au 
fost Turcu și Tim Cîmpea- 
nu (autor a două bare, în

Fotbal, divizia A

min. 37 și 73, din lovituri 
directe). După pauză i-a 
secondat Stoica, care a 
cules, la mijloc, baloanele 
risipite neglijent de ad
versari. „Poneii" Jiului, 
Stoinescu și Băluță au de- 
robat adesea, fiindcă n-au 
fost susținuți, gafele apă
rătorilor steliști au fost re
parate de arbitri, 
hențul în 
Belodedici 
sancționat, 
milară, cu
nainte de pauză, Majaru îl 
faultase pe Dosan în ca
reu, lovitura a fost mutată 
dincolo de linia de 16 me
tri. Mai mult chiar, în ul
timul minut de joc, due
lul Balint — Sekely 
soldat 
mului 
bitri, 
dou o

să, transformată fără mus
trări de conștiință. Cu pri
lejul acestei partide, nu
mărul cartonașelor galbene 
adiționate de jucătorii de 
la Jiul (Neagu, Stoinescu 
etc.) a sporit considerabil, 
de asemenea, ratările lui 
M. Marian (19) și Neagu 
(43) repun pe tapet efi
ciența scăzută (nulă în de
plasare) a înaintașilor- Jiu
lui. în aceeași ordine de 
idei, surprinde introduce
rea lui Sekely, total 
inspirat, în vreme ce, 
mulanschi, în postură
finalizator, n-a fost servit 
cum se cuvine. De fapt, 
din tabăra Jiului, „note de 
trecere" au obținut doar 
Vizitiu, Muia, Băluță și 
Stoinescu, ceilalți comba
tanți au evoluat 
pă un scenariu, 
riantă pe gazon, 
dici erorilor.

ne-
Șu- 
de

Liderul a învins, dar putea mai mult
MINERUL LUPENI — 

VICTORIA CĂLAN 3—0 
(1-0). Cu un stadion care 
s-a bucurat de o „toaletă 
specială" (mai puțin tabela 
de marcaj electrică, pen
tru că a lipsit manipu- 
lantul ?!) cu o vreme ideală 
pentru fotbal, prima parti
dă oficială a sezonului, la 
Lupeni, s-a încheiat cu vic
toria fără drept de apel a 
liderului seriei a IX-a. 
că scorul nu spune tot, 
buie să mai adăugăm 
în teren, cu excepția 
două—trei zvîcniri ale

șat (min. 34), să recunoaș
tem că și apărarea sobră 
și sigură a oaspeților are 
partea sa de „vină". Și to
tuși, nu tot jocul gazdelor 
merită sublinieri. Ne refe
rim la jocul dezordonat al 
lui P. Popa (toate șuturile 
sale ocolind poarta), al 
lui Nichimiș (prea puțin 
aport la fazele ofensive) cît 
mai ales la lipsa de deci
zie a jucătorului Iosif Po
pa pe 
incisiv 
venții. 
prima
ia nedecisă, se 
tuși un gol... norocos : cor
ner executat de Nichimiș, 
Truică ratează intercepția, 
dar îl „suplinește" Mușat 
care, de la 3—4 metri, în
scrie imparabil, 1—0.

în primul minut de
reluare el își repetă ispra
va, la pasa lui Petre Popa, 
șutind necruțător de la 
circa 12 metri și ridicînd 
scorul la 2—0. Susținută 
de o admirabilă galerie, 
echipa minerilor atacă, 
combină, presează dar... nu 
înscrie, ratînd imense oca
zii prin Sălăjan, Mușat și 
Petre Popa. Abia în min.

Pantelimon (înlocuitorul 
Nichimiș) înscrie la o 

„lucrată" de Sălăjan.

care-1 dorim 
și sigur în

Cind se părea 
repriză se -va înche-

înscrie to-

mai 
inter- 

că

76 
lui 
fază
Ne-au plăcut Sălăjan (pen
tru seriozitatea și dăruirea 
cu care a jucat), 
Popa Ionel 
dispecer cu minte 
de !), Truică, Greu, 
bestycn și Grigore.

La juniori, Minerul 
peni — Victoria Călan 
1 (0—1), golurile învingăto
rilor fiind marcate de Kel- 
les și Vîrtic.

Al. TATAR

Mușat, 
(un adevărat 

limpe- 
Se-

Lu-
2—

astfel 
careu comis de 
(65) a rămas ne- 
într-o fază si- 
două minute î-

de
în

parcă du- 
într-o va- 
a... come-

JIUL Cavai — V. Popa 
(Sekely), Neagu, Vizitiu, P. 
Grigore •— Dosan, M. Ma
rian (Șumulanschi), Varga, 
Muia — Stoinescu, Băluță.

Da- 
tre- 

că 
a 

oas
peților, a existat un singur 
sens : poarta apărată 
excelentul Rus (care 
paranteză fie spus, a scos
4—5 mingi , pe care „scria" 
GOL).

Minerul, ca lider, a co
respuns în joc ; prestația 
jucătorilor echipei gazdă, 
care și-au luat rolul și... lo
cul în 
ca un 
poarta 
Călan.
scris încă din primele 
nute Sălăjan (min. 8) Trui
că (min. 10), din nou Să
lăjan (min. 15 și 18), Ni
chimiș (min. 22) sau Mu-

emoții, 
victorie

Ion VULPE

la

serios, s-a remarcat 
adevărat asediu 
metalurgiștilor 
Și dacă nu s-a

la 
din 
în- 

mi-

Rezultate pe măsura evoluției

MINERUL ANINOASA 
— SODA OCNA MUREȘ: 
3—2 (2—1). Gazdele au în
ceput bine, dar greșeala 
juniorului Mac, din min. 
8, de care a profitat Buc- 
nan a schimbat cursul par
tidei, cu atit mai mult cu 
cît Dosza, Iacob și Sătmă- 
reanu au ratat din situații 
clare. Potențialul 
al unsprezecelui 
sean se materializează 
minutele 31 și 41, Sătmă- 
reanu a înscris, de fiecare 
dată, spectaculos. în re
priza secundă, aninosenii 
în vervă deosebită, 
creat impresia că își 
surclasa adversarul, 
numeroasele ocazii de

ofensiv 
anino- 

in

s-a 
cu... mulțumirile pri_ 
jucător față de ar- 

care i-au făcut ca- 
lovitură de pedeap-

Necșulescu, 
anapoda.

CLASAMENTUL

1. Dinamo 20 10 10 0 40—15 30
2. Sportul 20 11 5 4 30—14 27
3. U. Craiova 19 11 3 5 34—13 25
4. CORVINUL 20 9 7 4 30—14 25
5. F.C. Argeș 20 10 4 6 32—23 24
6. Steaua 20 9 5 6 31—25 23
7. S.C. Bacău 20 9 3 8 28—29 21
8. JIUL 20 7 6 7 19—28 20
9. F.C. Olt 20 8 3 9 25—20 19

10. C.S. Tîrgoviște 20 6 7 7 21—22 19
11. F.C. Bihor 20 8 3 9 36—39 19
12. Poli. Iași 20 5 8 7 20—24 18
13. A.S.A. Tg. Mureș 20 5 6 9 17—26 16
14. Chimia Rm. Vîlcea 20 6 4 10 18—28 16
15. F.C.M; Brașov 20 7 2 11 23—34 16
16. Petrolul 20 7 2 11 22—39 16
17. Poli. Timișoara 20 6 2 12 24—35 14
18. F.C. Constanța 19 3 4 12 17—39 10

Fază din meciul Mi- 
nerul-Știința Vulcan — 
Textila Cisnădie.

Foto: Șt. NEMECSEK

Schi

0 competiție
Deși primăvara își face 

simțite efectele și in zona 
montană, pe nesfîrșitele 
poieni înzăpezite înmulțin- 
du-se „petele negre", și 
odată cu ele făcindu-și a- 
pariția vestitorii primăve
rii, ghioceii și brîndușele, 
in Paring continuă suita 
competițiilor de schi.

Simbătă dupâ-ămiază, 
zeci de veterani ai schiului, 
asistați tot de atîția prie
teni statornici ai Parîngu- 
lui, s-au aliniat la start în 
cadrul tradiționalului con
curs de schi dotat cu „Cupa 
Vlădulescu". Concursul de 
slalom special s-a desfășu
rat pe o pîrtie cu o zăpa
dă moale, sub telescaun, 
pe 4 categorii de vîrstă —

tradițională - „Cupa Vlădulescu" 
vîrste ale deplinei maturi
tăți.

în cadrul festivității de 
premiere care a avut loc 
după concurs pe platoul 
din fața „Căsuței din 
vești" au fost înmînate 
tigătorilor numeroase 
fee — cupe, medalii, 
chete. Iată primii 
pe categorii 
Fete ; 1. ~
II. Virginia Marica, III. Ro
zalia Kovacs. Bărbați, 35— 
45 ani : I. Alexandru 
II. Victor Mihuț, 
Mureșan ; 45—55 
Pavel Kovacs, 
Zlăgneanu, III. 
Ghirciș ; Peste 55 
Francisc Edelin, II. Arpad

po- 
cîș- 
tro- 
pla-

clasați 
de vîrstă : 

Elena Szuhanek,

III. 
ani

II.

Acs, 
Doru 
: I.
Iosif

Eugen 
ani : I.

Hegediis, III. Miron Dîlja. 
Juriul concursului a decer
nat „Cupa memorială Vlă
dulescu" unei 
schioare, Rozalia 
și veteranului 
din Petroșani, pensionarul 
Constantin Balica,

Festivitatea, întreaga com
petiție s-a constituit într-un 
emoționant îndemn adre
sat tuturor vîrstelor de a 
fi prietenii statornici ai 
muntelui, ai sporturilor de 

. iarnă, acești valoroși sti- 
mulenți ai „tinereții fără 
bătrînețe”, deviză ce stă, 
și la baza tradiționalei 
competiții „Cupa Vlădules- 
cu".

statornice
Kovacs, 

șchiorilor

MINERUL ȘTIINȚA— 
VULCAN — TEXTILA 
CISNĂDIE 1—0 (1—0). în 
primul meci al returului, 
disputat duminică, echipa 
gazdă a minerilor din Vul
can a primit replica „Tex
tilei" din Cisnădie. în acla
mațiile și aplauzele de în
curajare ale celor cîteva 
sute de suporteri prezenți 
în tribune, veniți să-și re
vadă favoriții „la lucru", 
echipa gazdă a avut o e- 
voluție slabă, fapt ce cre
dem că a dat de gîndit ce
lor doi antrenori — Bul- 
bucan și Cărare. Prima 
repriză a aparținut gazde
lor care au reușit să 
detașeze ușor față de 
peți. aceștia părînd să 
aibă vreo pretenție.

Unicul gol al partidei 
a fost marcat in min. 21 : 
Chirițoiu centrează lung. 
Filiche

După 
jocului 
tît din 
tehnic

le. Nu a lipsit mult 
oaspeții să obțină egala- 
rea și chiar să preia con
ducerea prin reușitele ac
țiuni ofensive întreprinse 
pe parcursul a 20 de mi
nute 
ținut

La
ința Vulcan — Textila Cis
nădie 1—0.

cînd jocul le-a apar- 
în totalitate.
juniori Minerul—Ști-

au 
vor 
dar 

a 
marca, irosite de înaintași,
au dezvăluit deficiența 
principală a echipei și a- 
nume slaba finalizare a 
acțiunilor ofensive, datori
tă pripelii în trimiterea 
șuturilor pe spațiul porții, 
în min. 65, Iacob pătrunde 
în careul oaspeților și 
printr-un șut puternic fa
ce ca tabela de marcaj să 
indice 3—1. Cinci minute 
mai tîrziu, o ezitare a de
fensivei Minerului îi per
mite lui Bichis să reducă 
din handicap. în ultimele 
20 de minute, jucătorii 
formației locale realizează 
un joc dinamic, presărat 
cu multe faze plăcute, dar 
nu găsesc, nici pe acest 
parcurs, drumul spre gol, 
astfel că meciul se înche
ie cu victoria la limită, 
dar absolut meritată a ele- 
vilor antrenați de Gheor- 
ghe Anisie, Teodor Miha- 
lachc și Octavian Danciu. 
Am remarcat în această 
confruntare, excelenta dis
poziție de joc a lui Dumi- 
traș, Pocșan, Dobrescu, Săt- 
măreanu și Iacob.

La juniori : Minerul A- 
ninoasa — Soda Ocna Mu- 

1—2 (1—0).

.., i - Ioan DU BEK
I

se
oas-

nu

reia și înscrie, 
pauză,

pierde 
punct de
cît și spectacular, 
gazdelor se

aspectul 
mult a- 

vedere

com- 
fără 

inuti-

Teodor TRIFA

Șutul
la distanță 
expediat de 
Sătmâreanu 
readuce rea
litatea efeme
ră pe tabela 
de marcaj.

Foto : Eugen
IIERBE1
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Simpozion științific consacrat publicării in
Marea Britanie a volumului tovarășei 

academician doctor inginer Elena Ceaușescu 
„Polimerizarea stereospecifică a izoprenului"

Reuniunea ia nivel 
înalt a țărilor 

membre ale 
Pieței cornii ie

LONDRA 21 (Agerpres). 
Sub auspiciile Politehnicii 
Londrei Centrale, Societății 
egale dc chimie și a Poli- 
hnicii de nord-est. la Lon- 

d.a a avut loc un simpo-
>n științific consacrat 

publicării în Marea Brita
nic a volumului tovarășei 
academician doctor' inginer 
Flena Ceaușescu „Polime- 
izarea stereospecifică a 

izoprenului". Au partici
pat membrii conducerii și 
■idre didactice de la ins
titute dc învățămînt supe
i-a cercetători în domo

li chimici, reprezentanți 
I „nor firme de profil și 

i esei de specialitate.
La deschiderea lucrări- 

■ >t reuniunii, profesorul 
Terence Burlin, rector al 
P > itehnicii Londrei Cen- 
n ile. a rostit o cuvîntare 
iu care a subliniat, printre 
altele : Prin publicarea a- 
cestui volum în limba en
gleză. rezultatele cercetării 
românești în acest impor
tant domeniu al 
devin accesibile 
lor de știință din 
Britanie, ca și din 
țări, precum și 
mai largi de cercetători și 
cadre universitare".

Exprimînd satisfacția 
pentru vizita de stat efec
tuată de președintele 
Nicolac Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu în 
Marea Britanie în iunie 
1978, vorbitorul a reamin
tit faptul că, în această 
împrejurare, ca o recunoaș
tere a meritelor pe care 
tovarășa F.lena Ceaușescu 
le are în cercetările știin
țifice 
miei, 
nicii 
regal

chimiei 
oameni-

Marea 
alte 

cercurilor

din domeniul chi- 
conducerea politeh- 

și cea a Institutului 
de chimie din Ma

rea Britanic au hotărît să 
îi acorde înaltul titlu de 
„Profesor Honoris Causa" 
al acestor două prestigioa
se instituții de învățămint 
superior britanice.

în legătură cu valoarea 
științifică deosebită a lu
crării „Polimerizarea ste
reospecifică a izoprenului", 
prof. dr. John Glazer, șe-' 
ful catedrei dc tehnologic 
a polimerilor de la Politeh
nica Londrei de Nord, a 
prezentat un amplu refe
rat. Vorbitorul a subliniat 
conținutul științific. pre
cum și profunzimea ana
lizei și cercetării, care fac 
din lucrarea de față 
ghid valoros pentru 
tătorii britanici din 
domeniu.
în continuare, John ’ 

prorector al Politehnicii 
Londrei Centrale, a rostit 
o cuvîntarc in care a sub
liniat :

Lucrarea însăși este sem
nificativă, atotcuprinzătoa
re si de un înalt nivel ști
ințific și publicarea ei în 
limba engleză o face acum 
cunoscută și accesibilă unei 
sfere largi de oameni de 
știință din întreaga lume. 
Aceasta constituie un pas 
important pe linia răspîn- 
dirii și popularizării cunoș
tințelor științifice și va 
contribui la îmbunătăți
rea cunoașterii și înțelege
rii între oamenii de știin
ță din diferite țări.

Noi credem că 
îmbunătățire a 
rii între intelectuali 
un factor important 
contribuie la 
păcii în lume 
folosim acest 
a transmite

de

ma- 
iuat

un 
cerce- 
acest

Wbbb,

această 
înțelege- 

este 
care

menținerea 
și, de aceea, 
prilej pentru 

felicitările

O nouă rundă a negocierilor 
tripartite libanezo-israeliano-

americane
(Agerpres). 

israeliană 
desfășurat,

TEL AVIV 21 
în localitatea 
Nathanya s-a 
luni, cea de-a 23-a rundă 
a negocierilor tripar
tite libanezo-israeliano-a- 
mericane referitoare la re
tragerea trupelor Israelu
lui din Liban. După cum. 
informează agențiile inter
naționale dc presă ca și în 
rundele anterioare, după

o ședință plenară, delega
ții s-au reunit în subco
mitete pe probleme. Para
lel, experți în drept ai ce
lor trei delegații au exa
minat o serie de chestiuni 
cu caracter juridic.

Viitoarea rundă a 
cierilor tripartite va 
loc la 25 martie, tot 
Israel.

nego- 
avea 

în

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Despărțirea, I-II; 
Unirea : Gălărețul elec
tric.

LONEA : Misterele de 
la castel.

VULCAN — Luceafărul: 
Europenii.

LUPENI — Cultural : 
Rapidul 34.

URICANI ; Grănicerii.

TV
11,00 Telex.
11,30 Desene animate.
11,55 Actualitatea econo

mică.
12.05 Roman foileton. In

vestigația.
12,40 Nestemate folclo

rice,
16,00 Telex
16,05 Viața școlii.
16,35 Clubul tineretului.
17,25 Consultații în spri

jinul învățământu
lui politico-ideolo
gic.

17,45 1001 de seri,
20,00 Telejurnal.
20,15 Actualitatea econo

mică.

noastre profesorului doctor 
inginer Elena Ceaușescu. 
cu ocazia publicării acestei 
lucrări. Folosim acest pri
lej pentru a-i transmite 
cele mai sincere urări 
succes in viitor".

în încheierea acestei 
nifestări științifice a
cuvîntul ambasadorul
României la Londra, Vasi- 
le Gliga, care a evocat per
sonalitatea tovarășei Elena 
Ceaușescu, subliniind me
ritele sale deosebite în do
meniul cercetării științifi
ce, ea și neobosita activi
tate pe tărîm politic.

Cu prilejul simpozionu
lui a fost organizat un 
stand care a prezentat lu
crările „N i c o 1 a e
Ceaușescu : Constructorul 
României moderne — om 
de stat de talie internațio
nală" și „Polimcrizarea 
stereospecifică a izopre
nului", recent publicate de 
editura Pergamon Press.

BRUXELLES 21 (Ager
pres). La Bruxelles au în
ceput, luni, lucrările reu
niunii la nivel înalt a ță
rilor membre ale 
comune consacrată 
rării unei poziții i 
la reuniunea șefilor 
stat și dc guvern din cele, 
șapte state industrializate 
— S.U.A., Canada. Marca 
Britanie, Franța, R.F.G.. I- 
talia și Japonia — progra
mată să aibă loc în mai 
la Williamsburg, în Statele* 
Unite, relatează agențiile 
de presă. Pe ordinea de zi 
a dezbaterilor, care se vor 
încheia marți, mai figu
rează probleme privind 
situația economică a țări
lor membre ale CEE, pre
conizata lărgire a Pieței 
comune prin admiterea 
Spaniei și Portugaliei, pre
cum și consecințele actua
lei crize financiare și mo
netare occidentale.

Pieței 
elabo- 

unitare 
de

COLECTIVUL DE
LET al Operei române în
treprinde un turneu în 
R.F. Germania. în cadrul 
spectacolului inaugural din 
orașul Ludwigshafen a 
fost prezentat în sala ma
re a noului edificiu „Thea
ter im Pfalzbau" baletul 
„Floarea de piatră" de Ser- 
ghei Prokofiev. A acom
paniat Filarmonica de 
stat din Arad sub condu
cerea dirijorului Carol Lit
vin. Interprets, între care 
s-au distins Cristina Teo- 
dorescu, Cristian Crăciun, 
Adrian Gheorghiu, au fost 
aplaudați la scenă deschisă.

VII-LEA
Partidului 

fost 
perioada

negocierile tripartite israe- 
liano-americano-libaneze re, 
feritoare la retragerea tor
țelor străine din Liban.

CEL DE-AL 
CONGRES al
Comunist German a 
convocat pentru 
6—8 ianuarie 1984, la Nurn- 
berg, s-a anunțat la înche
ierea plenarei Conducerii 
P.C.G., care s-a desfășurat, 
timp de două zile, la Dus
seldorf — informează a- 
genția ADN. în cadrul ple
narei Herbert Mies, pre
ședintele P.C. German a 
prezentat raportul „Pregă
tirea celui de-al VlI-lea 
Congres al P.C.G. — noi 
probleme și sarcini".

TRIMISUL PREZIDEN
ȚIAL AMERICAN IN O- 
RIENTUL MIJLOCIU, Phi
lip Habib, a conferit cu 
Yitzhak Shamir, ministrul 
israelian de externe, și 
Moshe Arens, ministrul 
apărării, transmite agenția 
France Presse. în cadrul 
întîlnirii au fost continua
te discuțiile angajate săp- 
tămîna trecută la Washing
ton de către Yitzhak 
mir cu privire Ia 
propuneri americane

APROXIMATIV 50 000 
DE PERSOANE din Ma
drid au participat dumini
că la o amplă demonstra
ție de protest împotriva 
prezenței bazelor milita,e 
americane de pe teritoriul 
Spaniei.

Sha. 
noile 

în
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Apartheid, apartheid... Africa dorește libertatea !
Libertăți îngrădite cu 

sîrmă ghimpată. Glonțul 
și bastonul de cauciuc — 
argumente ale dreptății. 
Tată politica „dezvoltării 
separate" — apartheidul, 
promovată de un „regim" 
care, sfidind rațiunea, nu 
a pregetat să declanșeze, 
în numele unei justiții pro
prii, masacrul din Sharpe- 
ville, în primăvara anului 
1960, cînd 69 de ' africani 
au fost uciși cu sînge rece, 
pentru simplul motiv că 
au demonstrat pașnic, pen
tru că au cerut drepturi 
mai bune și tratamente 
mai omenești.

în amintirea celor asa
sinați de autoritățile rasis
te de la Pretoria, opinia 
publică progresistă de pre
tutindeni, la 21 martie al 
fiecărui an, celebrează „Zi
ua internațională pentru 
eliminarea discriminării 
rasiale".

21 martie 1983 marchea
ză trecerea a 23 de ani de 
la acest eveniment 
damnat cu fermitate 
națiunile lumii, care, 
cadrul celei de-a 21-a
siuni a Adunării Generale 
a O.N.U.. din 1966, au a- 
doptat hotărîrea ca aceas
tă dată să evoce unul din
tre cele mal dramatice mo
mente ale luptei popoare
lor împotriva rasismului 
și practicilor sale.

•ie
Represiunile din partea 

regimului sud-african s-au

accentuat și ele perma
nent, făcînd sute de victi
me în rîndul bărbaților, 
femeilor, copiilor africani, 
închisorile sud-africane 
închid, an de an, între zi
durile lor, zeci și zeci 
militanți ai populației 
culoare.

Evenimentele de la 
weto, din urmă cu 7 
arată, la rindul lor, 
„perseverența" acțiunilor 
armate este împinsă la exa-

de 
de

So- 
ani.

Cil

con- 
de 
în 

se-

20,30 Videotoca interna
țională.

21,00 Actualitatea în în
vățămînt.

21,10 Teatru TV. Baladă 
pentru un om de 
Valentin Muntcanu. 
Interpretează un co
lectiv al Teatrului 
„Victor Ion Popa" 
din Bîrlad.

22,15 Telejurnal.

RADIO
5,00 Buletin de știri. 

5,05 Ritmuri matinale. 
6,00 Radioprogramul di
mineții. 10,00 Buletin de 
știri. 10,05 Formații cora
le arădene. 10,20 Din cîn- 
tecele și dansurile popoa

Republicii 
adversari ai 
sînt supuși 
inumane.

curent electric, 
dc somn pe intervale 

zeci de ore fac apana- 
regimului minoritar 

Ia Pretoria.

Sud-Africane, 
apartheidului, 
la tratamente 

Bătaia, tortura 
priva-cu

rea 
de 
jul 
de

In anul 1982, peste 200 000 
de africani au fost întem
nițați sub diferite acuzații, 
în virtutea complicatelor 
legi impuse pentru a limi-

Comentariu

cerbare. Aici au fost uciși 
din nou sute de persoane, 
care cereau recunoașterea 
dreptului legal la învăță
tură, la muncă, la viață.

Situația populației 
culoare din R.S.A. s-a 
răutățit permanent, 
timp ce drepturile se 
mulau tot mai mult de 
tea albilor. Formele 
mai brutale de discrimina
re rasială se manifestă as
tăzi pe acest teritoriu un
de tronează discriminarea 
instituționalizată, promul
gată prin lege, care obligă 
peste 25 milioane de oa
meni să trăiască in propria 
lor țară ca străini. Tntr-un 
raport al Comitetului spe
cial al O.N.U. împotriva
apartheidului se arată că 
deținuții din inchisorile

de 
în- 
în 

acu- 
par- 
cele

relor. 10,40 Miorița. 11,00 
Buletin de știri. 11,05 Tri
buna Radio. 12,25 Din 
comoara folclorului. 12,45 
Avanpremieră Radio-TV. 
13,00 De la 1 la 3. 15,00 
Clubul curioșilor. 16,00 
Buletin dc știri. 16.30 Ra- 
diogazeta economică.
17,00 Buletin de știri. 
17,05 Politica noastră. 
18,00 Orele serii. 23,00 
Fantezie pentru un genti
lom de Joaquin Rodrigo. 
23,30—5,00 Non stop mu
zical.

memento

ta drepturile populației 
majoritare. Aceasta este 
obligată să poarte în per
manență mai multe docu
mente care să ateste nu
mele, rasa, tribul din care 
provine, locul nașterii, nu
mărul de înregistrare, do
vada că și-a plătit impozi
tele și alte notații, dintre 
care lipsa uneia 
este suficientă pentru 
arunca în închisoare 
cel găsiți „vinovați".

Un exemplu elocvent al 
practicilor fățișe ale rasis
mului sud-african este fap
tul că 150 dintre victimele 
recunoscute, oficial, de 
torități, ca ucise anul 
cut — toate, evident, 
din rîndul locuitorilor 
culoare — au fost executa-

singure 
a 

pe

au- 
tre-

de

te fără nici 
pentru simplul 
au participat 
prin care și-au 
dreptul la 
și demnă.

Acțiunile 
R.S.A. nu 
faptele săvîrșite împotriva 
populației de culoare din 
Africa de Sud. Ele sînt 
îndreptate împotriva tutu
ror forțelor progresiste din 
sudul Africii care luptă 
pentru eliminarea discri
minării rasiale și elibera
rea întregului continent. 
Permanentele încercări de 
destabilizare economică 
și politică împotriva sta
telor din sudul continentu
lui au fost denunțate și 
la recenta Conferință la 
nivel înalt a țărilor neali
niate, unde participanții 
au condamnat acțiunile re
presive cu caracter conti
nuu, ale regimului mino
ritar rasist de la Pretoria, 
incriminînd politica agre
sivă a administrației sud- 
africane față de statele „din 
prima linie" și cerînd a- 
cordarea necondiționată 
a independenței Namibiei, 
teritoriu ocupat și adminis
trat ilegal de R.S.A. — 
tuație incompatibilă cu 
poca actuală, cînd se 
firmă tot mai puternic 
deile libertății și indepen
denței popoarelor, ale ega
lității și dreptății sociale.

o judecată 
motiv că 

la acțiuni 
revendicat 

a viață liberă

agresive ale 
se limitează la

si-
e-
a-
i-

George ANDREI

Mica publicitate
PIERDUT legitimație că-

; lătorie nr. 121 pe numele 
Militaru Ion, eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. O de-

: clar nulă. (309)
PIERDUT ecuson nr.

I 6994, eliberat de Prepara-
1 ția Petrila. îl declar nul.
i (310)

ANUNȚ DE

PIERDUT legitimații spe
ciale călătorie cu numerele 
115, 121, 20, 288. 453, 454, 

458, 466, 278, 352, 358, 280, e- 
liberate de A.U.T.L. Petro
șani pentru E.G.C.L. Lu- 
peni. Le declarăm nule. 
(313)

FAMILIE

CU profund regret și compasiune lucrătorii de ia 
l.C.R.M. Sucursala Petroșani au aflat trista veste a 
încetării din viață, în ziua de 20 martie a.c., a celei 
care a fost mulți ani o bună tovarășă de activitate 

TURBUTAN MARIA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (312)

• <> v' n A șj ADMINISTRAȚIA i Petroșani str. N. Bălcescu — 2, telefoane 410 62 (secretariat). 4 16 63. 4 24 64 (secții). TIPARUL i rtpegrafl* Petroșani tU N Mlrws


