
Plenara
Comitetului Central al

Partidului Comunist Român
Nicolae

Partidului
23 și 24

Sub președinția tovarășului 
Ceausescu, secretar general al 
Comunist Roman, in zilele de 
martie, a avut loc plenara Comitetului 
( entral al Partidului Comunist Român, cu 
următoarea ordine de zi :

1. — Raportul priviud situația econo- 
mico-financiară pe ansamblul economiei 
naționale in anul 1982, rezultată pe baza 
analizei de bilanț.

2. — Programul de aplicare 
lor Conferinței Naționale a 
Comunist Român din 16—18 
1982 in domeniul retribuirii muncii și re
partiției veniturilor oamenii »r muncii.

3. — Raportul < u privire la efectivul, 
compoziția și structura organizatorică a 
partidului Iu 31 decembrie 1982.

1 — Raportul cu privire la activitatea 
desfășurată in anul 1982 de către organe
le de partid, de stat șf organizațiile de 
masă peutru înfăptuirea poTilicii de cadre 
a partidului.

—T_. — Raportul privind activitatea de 
rezolvare a propunerilor, sesizărilor, re 
clamațiilor și cererilor oamenilor muncii 
în 1982.

6. — Raportul privind activitatea interna
țională a partidului si statului in 1982 si 
principalele orientări în politicii externă 
in anul 1983.

7. — Unele probleme organizatorice.
La plenară au participat, ca invitați, 

cadre de conducere din ministere, insti
tuții centrale, organizații de masă și obș
tești. redactori șefi ai presei centrale, 
re iki sint membri at C.C. al P.C.R.
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Partidului 
decern bric

ca

pe

ordinea de zi, au luat luvinlul tovarășii: 
Marin Enache, Ion Catrinescu, 
ță, Pavel Aron, Ștefan Rab, 
Constantin. Gheorghe Vaida, 
Pană. Maria Ghițulică, Dan

Ion Bălti- 
Leonard 

Gheorghe 
Surulescu, 

Trandafir Cocârlă, Carolică V'asile, Gheor
ghe Fulea, Cornel Pacoste, Gheorghe Pe
trescu. Nicolae 
Ion Radu, îosif 
Ion M Nicolae.

In problemele 
doptat, in unanimitate, hotăriri ce se vor 
da publicității.

Plenara a 
unanimitate, 
nizatorice .-

— Mărirea 
mitetului Politic 
P.C.R. de Ia 
alegerea în această 
Manea Mănescu si 
Constantin Olteanu 
supleanți in rindul 
lui Polilîc Executiv :

— Elihcvarea clin rindul 
supleanți ai Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.CJv. a tovarășilor Eva Fe
der, Cornel Onescw și Emilias Dobrescu, 
care nu mai îndeplinesc funcțiile pentru 
care as fost aleși in Comitetul Politic 
Executiv ;

— Ategerea ca membri > 
Comitetului Politic Executiv 
PC.li, a tovarășilor Ștefan 
To-tu, Cornel Pacoste și Ion Radu.

Tn Incheiei < a 
timpinat cu vii 
luat cuvîntul 
CEAL’ȘESCT’, secretar

fîușui, Nicolae Hurbean,
Sziisz. Virgil Marcoșim,

dezbătute, plenara

adoptat, de asemenea, 
următoarele măsuri orga-

numărului membrilor Co- 
Executiv al C.C. al 

21 la 23 ; plenara a hotărît 
tovarășului 
tovarășului 
membrilor 
Corni tetu-

l'unciie a 
trecerea 

din rindul 
membrilor

VINERI. 25 MARTIE 1983

Șl Al CONSILIULUI POPULAR MUNICIPAL

PROLETARI BIN TOATE ȚĂRILE. VNIȚl-VA 1

I

și totuși

teaauls osu

Probleme deosebite

a

membrii >r

supleant» 
; ui CC

Bir le a.

ai 
al 

loan

înlucrărilor .. p 
și puternice 

tovarășul 
general al Parti

dului Comunist Român.

i 
<

Reluăm, îneepînd cu a- 
cest număr al ziarului,, 
acțiunea noastră de pre
să „Reporter în post fix". 
Primul „post 
organizat la 
întreprindere 
re, deși în 
productivă nu s-a con
fruntat cu probleme deo
sebite, prezintă o neritmi. 
citate a realizărilor, 
neam „ncrîtmieilăte" 
tru că în această 
in 4 zile și-a depășit 
vederile de plan. în 
6 a fost la citeva tone de 
îndeplinirea integrală a 
sarcinilor, iar în celelal
te restanțele fală de pla
nul zilei erau mult mai 
mari. Minusul acumulat 
de la îneeputnl lunii mar
tie se apropie de 4 000 de 
foiri-, pc ciud in una fe
bruarie proporția de

fix" 1-a.m
l.M. Dîlja. 
minieră ca- 

acti vita tea 
s-a

Spu- 
pen. 
Iltnă 
pce- 
alte

deplinire a planului 
dc 100,1 la sută. Tocmai 
situația pe „muchie 
cuțit" a realizărilor 
la această 
minieră.
producției extrase

de 
de 

întreprindere 
ncritmiri tatea 

ne-ă

subteran
iul sarcinilor de 
ferența constind 
masele" 
pitolul defecțiuni 
semnala nimic 
Dintr-o privire

REPORTER ÎN POST 
FIX LA I.M. DÎLJA

determinat să organizăm 
..postul fix" la mina Dîlja.

CONFIRMĂRI...
DE ULTIMĂ OUA

la nive- 
plan, iii. 
din ..ru

pe galerii. I.a ca- 
nu se

deosebit, 
aruncată 

asupra situației posturilor 
prestate constatăm unele 
diferențe pe genuri de 
activități, dar la nivel do 
10—15 posturi, ceea ce nu 
ar constitui un impedi
ment în îndeplinirea pre
vederilor de plan. Nici 
situația absențelor nu es
te alarmantă deși numă
rul nemotîvatelor se ridi.

iar al
(în ziua 
dar 
și media u’.li-

că la 32, 
rilor la 38
22 martie, 
ceasta este 
melor zile).

recuperă- 
de 

cam a-

Realizările din 23 mar
tie sint la un pas de în
deplinirea integrală a 
prevederilor zilei : minu
sul era de 47 de tone. 
Analizînd fișa raportului 
dc activitate zilniiă am 
constatat < ă. de fapt, la 
nivelul sectoarelor, pro
ducția totală recepționatăAgendă electorală

noastre.
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care ne facem 

acționăm

(Continuare io pag a 2-a
____ >

de deputați de la 27 martie

inepuizabilă

In z’arul de azi

a
de

2-a)(In pag. a
DIALOG CETĂȚENESC

(in 3-a)pag. a

Anton HOFFMANu
(In 4-a) (Continuare in pag. a 2-a)pag. a

■ ■ « Si E b » a a
■

w

de confecții
la Institu

do 
în- 
din

Și

Apelul Frontului Democrației 
Socialistei

produsă 
cărbuni, 
o valoare

Dumînlcă, în circumscrip
ția electorală nr. 6 Petro
șani — Petrila a Marii A- 
dunări Naționale, se des
fășoară alegeri parțiale de 
deputațî- In vederea aces
tui eveniment de mare in
teres cetățenesc, in temeiul 
articolului 30 din Legea e- 
iectorală a Republicii So
cialiste România, Comite
tul Executiv al Consiliului 
popular ai județului Hu
nedoara, potrivit Deciziei 
nr. 40 din 1983 a stabi.it 
următoarele secții dc vota
re : Petroșani : 1 — Liceul 
industrial (sediul 1) , 2 — 
Gara G.F.R. ; 3 — Policli
nica veche ; 4 — Școala 
sportivă ;
ncrală nr.
6 — Casa 
Liceu! dc 
că , H —

•he ; 4
, 5 — Școala gc-

1 (sediul nou) ; 
de cultură ; 7 — 
ma tematică-t'izi- 

Școa a generală

nr. 5:9 — Școala generală 
nr. 6 : 10 — Creșa din 
cartierul Aeroport: 11 —
Școala generală nr.
— Școala Surduc : 
Sala C.M.V.J. (la 
vechi) ; Petrila : 14 
hui sindicate’or ; 
Școala generală nr.
— Școala generală 
17 — Șcea'.a geaerală 
5 ; 18 — Liceul industrial; 
19 — Școala generală nr. 
2 . 20 — Dispensarul vete
rinar ; 21 — Școala Jicț ; 
22 — ș ' ala gi neraîă Cîm- 
pa.

Duminică dimineața, co
tind candidatul Frontului 
Democrației și Unității So
cialiste ne vom exprima 
însăși opțiunea pentrb 
dezvoltarea impetuoasă a 
localităților, pentru spori
rea calității vjeții din 
rasele

CETĂȚENI Șl (ETĂȚENEI 
Să fim convinși că depinde 

noi. de competenta și abnegația cu 
datorii», de spiritul de răspundere cu care 
la locurile noastre de muncă, de hotărîrea cir care 
înfăptuim in practică politica 
râm mersul ferm 
rea nivelului de 
o viață mai bună 
țean.

partidului, să asigu- 
rnainte al patriei noastre, crcște- 
trai al tuturor celor ce muncesc 
și mai fericită pentru fiecare cetă

Note de lecturâ- Cînfecul uitat din copilărie
Programul TV sâptâmînal

Actualitatea în lume
Sport

Schimbul condus 
Lexandru Chiș 
g-ada minerului 
Timofte, de 
NI Investiții 
PetH la.

din bri- 
Grigore 

sectarii
la mina

Toate brigăzile 
cu planul realizat

Sectorul V deține in a- 
ceastă lună locul I al în
trecerii dintre sectoarele 
productive ale minei Vul
can. Toate brigăzile sec
torului raportează îndepli
nirea și depășirea sarcini
lor ce le revin in reali
zarea producției fizice pla
nificate. După primele do
uă decade ale lunii martie, 
cele mai Însemnate plusuri 
revin brigăzilor de mineri 
conduse de Pavaschiv 
Ciurescu — 636 de tone 
extrase peste prevederi, și 

Traian Borșă — 430 tone 
peste plan.

energie electrira
Energeticlenîi Văii Jiu

lui — colectivul U.E. Pa- 
roșeni — înscriu în cro
nica întrecerii din aceas
tă lună succese de presti
giu. Planul producției de 
energie electrică pe prime
le două decade ale lunii a 
fost integral realizat, în- 
registrîndu-se în aceeași 
perioadă o depășire 
11.. 000 li vVh energie 
,< tri"ă
bază 
fapt 
mică

Acest 
econo- 

concrcti- 
economisi rea 

însemnate 
respectiv 
naturale.

La ora aceasta toate agre
gatele în funcțiune se a- 
flă la parametrii normali.

arc 
deosebită, 

zîndu-se în 
unei cantități 
de hidrocarburi 
45 000 mc gaze

Creația tehnico-șîiințiiică de masa 
sursă de valori materiale

Ieri, la Petroșani, a a- 
vut loc o consfătuire in 
domeniul creației tehni- 
co-științifice de masă, pri
lej cu care a fost ana
lizată activitatea pe anul 

1982, adoptîndu-se totoda
tă planul de măsuri pen
tru desfășurarea acțiunilor 
din acest an. In holul Ca
sei de cultură a sindica
telor, participanții la 
consfătuire au avut posi
bilitatea să cunoască. în 
cadrul unei expoziții, 
principalele succese obți
nute în activitatea de 
cercetare și creație tehni- 
co-științifică desfășurată 
de către colectivele 
oameni ai muncii din 
trcprindcrl economice, 
institute de cercetare

proiectare, de către cadre, 
studenți și elevi din în- 
vățămintul superior și 
mediu. Expoziția a fost 
consacrată domeniului re
cuperării, rccondiționării 
și refolosirii materiilor 
prime și auxiliare, a pie
selor de schimb, precum 
și reducerii importurilor.

S-au purtat fructuoase 
dezbateri privind valori
ficarea superioară a po
tențialului creativ, a ca
pacității tehnico-științifiee 
in domeniile tehnologiilor 
miniere, construcției de 
mașini și utilaje pentru 
industria carboniferă, în 
întreaga activitate pro- 
ductiv-cconomică din Va
lea Jiului.

In bilanțul activității

tehnico-științifiee pe 
nul 1982 au fost înregis
trate un număr de 332 
obiective soluționate în 
unitățile economice de pe 
raza municipiului, cele 
mai numeroase in între
prinderile Combinatului 
minier Valea Jiului, pre
cum și la I.U.M. Petro
șani, C.C.S.M. Petroșani, 
CCSITUM, I.F.A. „Vis- 
coza" din Lupeni, Ia în
treprinderile industriei ti- 
șoare — de tricotaje din 
Petroșani și 
din Vulcan ■
tul de mine din Petroșani, 
S-au înregistrat, de ase-

stabi.it


2 t O Ș O VINERI, 25 MARTIE 1983t

Cîntecul uitat din copilărie PROBLEME DEOSEBITE NU SÎNT, Șl TOTUȘI...
Foarte recent în Editu

ra Ion Creangă a apărut 
placheta de versuri „Car
te de citire", purtînd 
semnătura lui Teofil Bă- 
laj. In ciuda numărului 
destul de restrîns de po
ezii — doar 44 — regis
trul poetic al autorului 
este neașteptat de. variat. 
El trece succesiv de la 
lirica patriotică, la me
ditație și chiar la ver
suri inspirate din natură. 
Ca factură deci, versul 
lui T. Bălaj nu depășește 
domeniul clasic familiar. 
Poetul nu curtează mo
dernismul, poezia lui es
te ori directă ori senin 
metaforică, descifrarea ei 
te angajează în iubirea 
de patrie, cultul trecutu
lui sau celebrarea spiritu
lui constructiv. Adresîn. 
du-se în cea mai mare 
parte cititorilor de vîrs- 
tă fragedă, cartea se e- 
rijează într-un mic tra
tat de educație patrioti
că ; „S-a născut o pasă
re / din copacul in care 
dalta istorici a cîntat / 
...S-a născut o pasăre 
înaltă, victorioasă, ca un 
cîntec / pe care-1 înva
ță copiii cuminții, în cla- 

I să...“ Miraculoasa naște
re a unei păsări al cărui 
cuib e cerul, nașterea de 
fapt a unui vers filtrat 
prin înaltele sfere ale cu
getului; iată un motiv 
care face ca această „car
te de citire" să fie rîvni- 
tă de la lecturarea chiar 
a întîiei poezii.

Poetul își inițiază citi

£i IN TOAMNA ANULUI 1948, an de înființare 
a Teatrului de stat „Valea Jiului" din Petroșani, pri
ma stagiune artistică s-a deschis cu spectacolul „O 
scrisoare pierdută" de Ion Luca Caragiale. Acum, în 
pregătirea aniversării celor 35 de ani de activitate 
artistică în mijlocul minerilor și cu prilejul inaugu
rării noii săli de spectacole, la Teatrul de stat din 
Petroșani se montează aceeași comedie care marca 
începutul vieții teatrale oiganizate în Valea Jiului: 
„O scrisoare pierdută" de l.L. Caragiale. Spectacolul 
va fi realizat de regizorul Ion Simionescu, în sceno
grafia lui Aurel Florea. (T.S.)

PROGRAMUL UNIVERSITĂȚII POLITICE Șl 
CONDUCERE - FILIALA PETROȘANI

Cursurile universității se desfășoară în ziua 
de luni, 28 martie, ora 17 după cum urmează:

- Anul I sala c.o.m a Combinatului minier 
i Valea Jiului

- Anii II, III și IV casa de cultură - sala 
artelor, sala mică și sala bibliotecii.i

i

torii (în paralel) atît în 
poezie — cartea este o 
pildă și un stimul — cît 
și în istorie : „N-am mu
tat din locu-i nici mor
măit, nici Mare, / Nici 
Carpați, nici Dunăre, to- 
tu-i cum a fost. / Doar 
atit că pietrii, apelor și 
vremii / Le-am găsit mai 
tînăr și mai vrednic 
rost". („Cartea de citire"). 
Tangențial surprindem 
cîteva rezonanțe care ni-1
Iliiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiirih

Note de lectură
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

asociază pe Nichita Stă- 
nescu din poezia „Noi".

Dimensiunea eroică a 
istoriei este argumentul 
și garanția continuității : 
„Din multele vremuri tre
cute pe-aici / Cînd blîn- 
de, cînd fără cruțare / 
Istoria-un nume de Ța
ră-a păstrat / Și numele 
— acelora care / In 
prunci au știut semăna 
și-n grădini / Acele se
mințe măiastre / Prin 
care recoltele țării de azi 
/ Să fie recoltele noas
tre". (Cinstire"). Poezia 
lui Teofil Bălaj se insti
tuie prin urmare ca „Lau
dă morților / Laudă vi
ilor — / De-au murit sau 
trăiesc / Pentru țară. / 
Laudă țării". („Laudă dru
mului drept").

Invocarea naturii este 
punct de plecare pentru 
metaforă și meditație î 

„Cînd e primăvară n gîn- 
duri / Este liniște și bi
ne ; / Vino, vino, primă
vară / Gîndurile cred in 
tine!* *'  („Vine, vine pri
măvara...") Intr-o atare 
conjunctură lirică pare 
surprinzătoare numai sin
gulara deviere în expre
sionism din poezia „E- 
chinocțiu": „Aplecată spre 
oameni, / aproape să ca
dă pe fereastră, / fata 
cea blondă strigă din răs
puteri : / „N-aveți un 
bilet în plus Ia spectaco
lul primăverii ?“.... / Oa
menii trec întristați fără 
să-i răspundă".

; menea, un număr de 9 
| invenții și 11 inovații. 
, Ponderea cea mai însem- 
| nată a soluțiilor oferite
• de creativitatea tehnico- 
| științifică a vizat crește.
• rea producției de cărbune I și a producției fizice în j celelalte domenii ale e- 
. conomiei, îmbunătățirea 
I calității produselor, re- 
j ducerea cheltuielilor ma- 
. teriale și economisirea e- 
ț nergiei și combustibililor,

reducerea importului și

Inițiatică (un alfabet 
liric) poezia lui Teofil 
Bălaj, închisă între co- 
perțile „Cărții de citire", 
este și un act de anam
neză : „Uită-ți cîntecele-n 
mine, / Copilărie cura
tă. / Dragostea din lu
me încă / N-a fost în
deajuns cîntată" („în
cheiere"). „Carte de iubi
re, carte de citire" de 
Nichita Stănescu și 
Gheorghe Tomozei (Editu
ra Facla, 1980) îi este ca 
intenționalitate, un suav 
precedent. Un astfel de 
demers poetic „nu înlo
cuiește Abecedarul și e 
mai mult o carte de iubi
re mărturisind credința 
autorilor că scriind pen
tru și despre copii și co
pilărie ei își continuă o 
fericită vîrstă de mirări 
și îneîntări, de poezie și 
vis..." (N. Stănescu și Gh. 
Tomozei).

Ioan LASCU

(Urmare din pag. 1)

Prin urmare, situații 
deosebite, neajunsuri ca. 
re să frîneze bunul mers 
al activității productive 
nu sint la mina Dîlja. Și, 
cu toate acestea, mina nu 
își îndeplinește sarcinile 
stabilite.

Mai mult, adăugăm șl 
un alt aspect: luna mar
tie fiind cea de a doua 
lună în care se aplică mă
surile stabilite de condu
cerea partidului la Cons
fătuirea de lucru de la 
C.C, al P.C.R. cu cadre 
de conducere, specialiști 
și muncitori din industria 
minieră și geologie, avan

Creația tehnico-științifică de masai
(Urmare din pag. 1) 

tajele oferite de acest 
complex de măsuri, de 
noul program de lucru 
trebuiau consolidate și 
chiar amplificate. Or, în 
asemenea condiții minerii 
de la Dîlja, și din întrea
ga Vale, trebuie nu nu
mai să-și îndeplinească 

ritmic prevederile de plan 
și chiar să le depășeas
că, așa cum de altfel se 
aprecia și la ședința Co
mitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. din 
22 martie. In Comunica
tul dat publicității se 
spunea „Apreciind că e- 
xistă condițiile necesare 
ca programul stabilit 
pentru creșterea produc

creșterea disponibilități
lor pentru export. O 
contribuție deosebită în 
activitatea de cercetare 
și creație tehnico-științifi- 
că și-au adus-o elevii și 
studenții, cadrele didac
tice din institutul de mi
ne, din școli și licee, de 
la casele pionierilor din 
localitățile municipiului.'

Lucrările consfătuirii de 
ieri au subliniat că acti
vitatea de creație tehni- 
co-științifică, orientată și 
condusă cu competență 
de către secretariatele și 
birourile comitetelor mu

ției în sectorul minier să 
se îndeplinească și chiar 
să se depășească, Comite
tul Politic Executiv a ex
primat convingerea că 
puternicul detașament al 
minerilor, care a primit 
cu deplină adeziune mă
surile stabilite de condu
cerea partidului, ca și 
importantele orientări și 
indicații date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, va 
face totul pentru înfăptui, 
rea hotăririlor Congresu
lui al Xll-Iea și Conferin
ța Națională ale partidu
lui privind dezvoltarea 
mai rapidă a bazei ener
getice și de materii pri
me".

nicipal și orășenești de*  | 
partid, de către organele ■ 
de partid din intreprin- | 
deri și instituții, dispune • 
în Valea Jiului, în acest I 
an, de sporite resurse J 
pentru o mai puternică I 
afirmare a potențialului • 
creativ al specialiștilor, al J 
tuturor oamenilor mun- i 
cii. Aceasta impune creș- * 
terea aportului comisiei | 
municipale de creație ■ 
tehnico-științifică, al ce- • 
lor din întreprinderi și I 
instituții la mobilizarea • 
cadrelor tehnice, a tutu- ■ 
ror muncitorilor, ingine- | 
rilor și tehnicienilor în *
vederea valorificării de
pline a competenței și ex
perienței profesionale și 
tehnico-științifice de ca
re aceștia dispun. Efor
tul lor creator este che
mat să asigure soluționa
rea obiectivelor prioritare 
privind dezvoltarea eco- 
nomicft-socială a Văii Jiu
lui corespunzător sarci

nilor ce-i revin în creșterea 
producției de cărbune și 
a productivității muncii, 
pentru modernizarea și 
mecanizarea proceselor 
de muncă, asimilarea de 
noi utilaje și introduce
rea largă a progresului 
tehnic în toate domeniile 
vieții materiale.

Au fost stabilite lucră
rile și autorii cîștigători 
ai concursului de creație 
tehnico-științifică pe a- 
nu) 1982, etapa munici
pală.

I
I
I
■
I 
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■

I
I
«:

I
■
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«
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Duminică, 27 martie
8,00 Consultații pentru 

admiterea în învăță- 
mîntul superior agri
col.

8.30 Almanahul familiei. 
9,00 De strajă patriei.
9.30 Bucuriile muzicii.

10,00 Viața satului.
11,45 Lumea copiilor. Din 

sumar : © Patriei, 
supremul legămînt 
© Pentru al țării pre
ședinte. • Telefilmo- 
teca de ghiozdan : 
Tarzan. Episodul 2.

13,00 Album duminical. 
Din sumar : Telex,
Concert de prînz, u- 
mor și muzică, Cas
cadorii rîsului, Ro
manțe pe versuri.

14,30 Desene animate : 
Woody — ciocănitoa- 
toarea buclucașă, Mo
ment folcloric, Co
lecții și colecționari, 
Fapt divers, Telefa- 
bule, Telesport, Un 
compozitor și cîntece- 
le sale. Din cartea na
turii, Semnal.

17,00 Jurnalul științelor și 
al călătoriilor. Din 
tainele mării. Film 
serial realizat de cer
cetătorul Jacques 
Cousteau. Episodul 5: 
Insula Paștelui, Ca

leidoscop muzical in
ternațional.

18,10 Călătorii spre -viitor.
19,00 Telejurnal.
19.15 O politică dedicată

păcii și prieteniei. Din 
gîndirea și activita
tea internațională
ale președintelui
Nicolae Ceaușescu.

19.30 Cîntarea României.
20,00 Stadion.
20.30 Telecinemateca : Ci

clul : Mari regizori : 
Dăruire.

22,40 Telejurnal.
22.45 Avanpremieră TV.

Luni, 28 martie
15,00 Telex.
15,05 Emisiune în limba 

maghiară.
17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea economi

că.
20.30 Din inima întregului 

popor.
21.15 Tezaur folcloric.
21.45 Roman foileton ; Ma

rile speranțe. Ecra
nizare a romanului 
cu același titlu _ de 
Charles Dickens.'

22.15 Telejurnal.
Marți, 29 martie

11,00 Almanahul familiei.
11.30 Desene animate : Po

vestiri din Pădurea 
Verde.

11,55 Monumente ale arhi
tecturii populare.

12,15 Roman foileton: Ma
rile speranțe. Episo
dul 1.

12.45 Cîntece populare. 
16,00 Telex.
16,05 Viața școlii.
16,35 Universul femeilor.
17,20 Dialogul faptelor.
17.45 1001 de seri.

PROGRAMUL Ți/

Miercuri, 30 martie

18,00 închiderea programu-
lui.

20,00 Telejurnal.
20,20 Videoteca internațio-

nală.
20,50 Ancheta TV.
21,10 Teatru TV : Zorile

de Octavian Sava.
Premieră pe țară.

22,20 Telejurnal.

16,00 Telex.
16,05 Telesport.
16,45 Tragerea pronoex-

preș.
16,50 Școala contempora-

nă.
17,20 Caleidoscop muzical

17.45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.15 Actualitatea economi

că.
20,25 Melodii și interpreți.
20.45 Occident ’83.
21,00 Film artistic. Vacan

ță tragică.
22.15 Telejurnal.

Joi, 31 martie
11,00 Universul femeilor.
11.45 Desene animate.
12,05 Film serial : Pasăre

de pradă. Ultimul e- 
pisod.

12.50 De joc și de voie bu
nă.

16,00 Telex.
16,05 Imagini din Malta.
16.20 Tragerea de amorti

zare ADAS.
16.30 Studioul tineretului.
17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20.20 Prin ani, statornic în 

crez și luptă.
20.50 Sub flamurile clasei 

muncitoare. Specta
col literar—muzical— 
coregrafic.

21.30 Fotograme din reali
tate. ..... . ...

22,00 Film serial : Visuri 
destrămate. Episodul 
5.

22.30 Telejurnal.
Vineri, 1 aprilie

15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru 

admiterea în învăță- 
mîntul superior teh
nic.

15.30 Emisiune în limba 
germană.

17,25 Tragerea loto.
17.30 La volan.
17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. 18,30
20.15 Actualitatea economi- ,- 18,45că.
20.30 Clasa muncitoare con- 19,00

duce, decide, acțio- ' 19,15 
nează.

20,55 Un cîntec pe adresa 
dv.

21,10 Cadran mondial.
21,35 Serial științific: Cor. 

pul uman.
21,50 Intîlnire cu opera, o- 

pereta și baletul.
22.15 Telejurnal.

Sîmbătă, 2 aprilie

11,00 Telex.
11,05 Cultivarea limbii și li

teraturii române în 
școală.

11,30 Film serial . Visuri 
destrămate. Episodul 
5.

12,00 Ora de muzică.
13,00 La sfîrșit de săptă- 

mînă. Din sumar j 
Telex, Cîntecul cuvin
telor, Să ascultăm a- 
cordeonul, Șah, Me
gahertz, Muppets și o 
invitată : Rita Coolid
ge, Vis de Luceafăr, 
Luceafăr de vis, Gala 
desenului animat, „O 
noapte furtunoasă1*,  
Farmecul dansului, 
Magnetoscop muzical: 
Joe Cocker, Telesport. 
Săptămîna politică. 
1001 de seri.
Telejurnal.
La sfîrșit de săptă- 
mină. Din sumar : 
Ritmurile orchestrei 
Burt Bacharach,

19.30 Teleenciclopedia (Por
tretul în arta româ
nească ; Univers și
materie . Natura și
viața).

20,00 Mondovi.sk n.
20.30 Film serial; Bulevar

dul Paulista.
21.10 Voie bună cu Amza 

Pellea și invitații săi.
22,00 Telejurnal. 

@ Sport.
22.10 Dansați cu noi
22.30 Nocturna TV
23,15 închiderea programu

lui. ..

Mondovi.sk


VINERI, 25 MARTIE 1983 Steazul roin

r Primăvara se insta
lează ferm și în Valea 
Jiului, aducind pe agen
da de lucru a consiliilor 
populare, ocoalelor silvi
ce și cetățenilor cîteva 
probleme urgente privind 
dezvoltarea agriculturii. 
Vă rugăm, tovarășă ingi
ner Elena Zeța, să pre
zentați pentru cititorii 
ziarului nostru aceste pro
bleme, cît și posibilități
le existente pentru rezol
varea lor.

— Cele mai urgente 
sînt lucrările care tre
buie realizate în livezi, 
pentru dezvoltarea fondu
lui pomicol al municipiu
lui. Acum sînt condiții 
optime pentru plantări în 
livezi noi, cît și pentru 
completarea celor exis
tente. In acest scop, prin 
grija consiliilor populare, 
au fost aduși de la 
niera Geoagiu circa 
pomi fructiferi — 
peri, pruni, cireși, 
etc. —, care au și 
distribuiți și plantați în 
mare parte. O altă lucra
re urgentă în livezi o<___ _ _____

I

pepi-
10 000 
meri, 
vișini 

fost

constituie tăierile de în
tinerire (regenerare). Prin 
această lucrare se vor 
corecta coroanele și cură
ța de ramurile 
mii fructiferi, 
sporită astfel 
producția.

Combaterea

uscate po
le va fi 
vigoarea și

dăunători-

ierea arboretului dăună
tor, desecări și fertilizări 
cu îngrășăminte naturale. 
Toate aceste lucrări tre
buie executate atît pe 
pajiștile posedate de ce
tățenii cu gospodării in
dividuale de către aceș
tia, cît și pe cele admi-

Urgențe în agricultura 
municipiului

lor prin stropire este, de 
asemenea, urgentă.

— De unde se pot
Procura soluțiile și apa
ratura necesare ?
— Materialul fitosani- 

tar și aparatura 
ră le pun la 
soliei tanților 
populare.

— Alte lucrări ?
— Sînt cele necesare 

pe pajiști — finețe și pă
șuni — și constau în cu
rățirea de pietre, împrăș- 
tierea mușuroaielor, tă

necesa- 
dispoziția 
consiliile

nistrate de consiliile 
populare cu sprijinul o- 
coalelor silvice. Consiliile 
populare și ocoalele silvi
ce se vor baza în organi
zarea acestor lucrări pe 
creditele bugetare exis
tente și cele case se vor 
crea prin încasarea taxe
lor pentru pășunat, pre
cum și pe zilele muncă 
stabilite în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 
8/1971 în funcție de u- 
nitățile de vită-mare.

— Cum se acordă te-

renuri pentru grădini 
celor ce le doresc ? 
Unde trebuie să se a- 
dreseze cetățenii și u- 
nitățile economice 
acest scop ?
— Atît unitățile econo

mice care au cantine cît 
și cetățenii care doresc 
să obțină terenuri pen
tru grădini de legume se 
vor adresa consiliilor 
populare. Prin grija con
siliilor populare au fost 
identificate terenurile vi
rane din fiecare localita
te și ele sînt acordate so- 
licitanților — unități so
cialiste ori persoane fizi
ce —, pentru a le cul
tiva cu legume. Organe
le de specialitate, agrico
le și silvice, au sarcina 
să identifice în continua
re toate terenurile ce 
pot fi cultivate, inclusiv 
vechile hă’.zi ale între
prinderilor miniere în ve
derea redării acestor te
renuri agriculturii pen
tru cultivarea cu legu
me, pășuni sau fînețe.
Interviu consemnat de 

Toma ȚAȚARCĂ 
_____________________7

De cite invitații este nevoie?■ ■

i

în

Vulcan, lucrări gospodărești în valoare

....Au fost demontate 
de mai bine de un an. 
Majoritatea sînt abando
nate în casele scărilor, u- 
nele au fost scoase lingă 
blocuri de către locatari. 
Veniți să le vedeți..." Și 
ne-am dus. împreună cu 
președintele asociației de 
locatari nr. 5 A din stra
da Indepen
denței. Cons--"^-”' 
tantin Bur- Confruntări la
suc, am con. • . . ■ •, , . . fata loculuifruntat vorbe
le cu reali- ““
tatea, constatînd o con
cordanță deplină. De un 
an și mai bine, elemen
tele instalației de încălzi
re din casele scărilor blo
curilor nr.^13, 15, 17, 19, 
3, 21 și 27, administrate 
de asociația de locatari 
nr. 5 A au fost demonta
te. E adevărat că unele 
dintre ele sînt defecte. 
Cele mai multe sînt în
să în stare de funcțiune, 
puțind fi folosite 
nici o dificultate, 
montate în apartamente. 
Defecte ori în stare bu.
nă, caloriferele respective

fără 
doar

de peste un milion lei
Orașul Vulcan a cunos

cut în ultimele zile ample 
acțiuni gospodărești. Pre- 
zenți pe străzile orașului, 
în iurul blocurilor, în in
cintele instituțiilor și uni
tăților economice, peste 
15 000 cetățeni au făcut do
vada hărniciei pentru fru
mosul citadin. Cîteva cifre 
pun în evidență modul în 
care edilii orașului au or
ganizat ieșirea cetățenilor 
la muncă patriotică, mo
dul în care locuitorii a- 
cestui oraș îl vor mereu 
curat și frumos.

Au fost mobilizate la 
marea acțiune patriotică 
91 de utilaje, s-au curățat 
6 000 ml canale, desfundat 
3 000 ml canale, reparat și 
vopsit 450 ml garduri, plan
tat 7 000 fire gard viu, 
plantați 150 pomi fructi
feri, evacuată de la elibe
rări de amplasamente o 
cantitate de 1 200 mc mo
loz și pămînt.

...A PARCULUI ȘI 
CLUBULUI

s-a curățat zona 
plantat gard viu, 

molozul, spălat ri-

Aici 
verde, 
cărat 
gole. împreună cu harnice
le muncitoare de la între
prinderea de confecții au 
lucrat elevii de la Liceul 
industrial. Intr-o pauză, 
secretarul comitetului 
U.T.C. pe liceu, Sorin Moi
se, ne destăinuia : „Partici
păm cu toți uteciștii de la 
liceul industrial la acțiu
nea de astăzi care e pre
ambulul altora înscrise în

ții, curățau și văruiau po
mii, aranjau împrejmuirile 
zonelor verzi. Locatarii 
din străzile Șt. O. Iosif și 
Aleea Viitorului 
pămîntul rezultat din cu
rățirea rigolelor, 
pomii, reparau
Am reținut din mulțimea 
lor pe Toma Podaru, Titi 
Proca, loan Igoianu, Vasile 
Ivan. Alexandru Tară, Ilie 
Stelian, Constantin Scutel- 
nicu, Marian Marin, Euge
nia Ion, Andrei Petcu, Mi
hai Istrate, Eugen Arde- 
leanu și alții.

încărcau

văruiau 
gardurile.
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FRUMOSUL CITADIN —
CREAȚIE CETĂȚENEASCA

IN ZONA BLOCURILOR
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programul nostru de acti
vități. Vrem să ne raîndrim 
cu orașul în 
muncim".
CARTIERUL

Sandu Stanciu, Dan Lupu, 
loan Butulescu, Vili Ba
logh, Hermina Plop, Stela 
Capră, 
culița 
prilin, 
Mihai 
alții".

înfățișarea plăcută a ora
șului Vulcan, nota de cu
rățenie imprimată prin 
contribuția miilor de cetă
țeni se cere întreținută în 
continuare atît prin păstra
re cît și prin adăugarea 
altor tonuri de frumos la 
tot ceea ce s-a făcut. Ac
țiunea patriotic-cetățeneas- 
că a locuitorilor orașului se 
înscrie într-o 
se evaluează 
milion lei.

Silvia Cristea, Ni- 
Iancu, Florian Chi- 
Virgil Crăciunescu, 
Pă.imaru, și mulți

reușită care 
la peste 1

care trăim și

MICRO 3 B

LA CĂMINELE DE 
NEI AMILIȘTI

Și aici dorința locatari
lor de a-și face ordine în

Teodor ARVINTE

recuperate șl, e- 
refolosite, așa 
de altfel și in- 
In calea acestui

ar trebui 
ventual, 
cum sînt 
dicațiile. 
curs firesc al lucrurilor
și-a făcut însă loc indife
rența și uitarea. In ce-1 
privește pe el, președin
tele asociației de locatari 
■și-a făcut datoria, rea

mintind de 
mai multe ori 

E.G.C.L.-u- 
lui să ducă la 
locul lor calo
riferele 

dar nu s-a 
promisiuni 
caloriferele 
să ocupe și în 
casele scărilor

de- 
ales 
ne. 

con-

montate, 
decît cu 
onorate, 
tinuînd 
prezent
blocurilor menționate. Lo
catarii au zugrăvit aceste 
spații comune, doresc să 
le păstreze cît mai în
grijite. In această acțiu
ne sînt împiedicați 
caloriferele pe 
E.G.C.L. întîrzie să

de 
care 

le 
ridice și să le dea între
buințarea cuvenită.

De cîte invitații aveți 
nevoie ?

■Răspundem, cititorilor
• GHEORGHE BUZA, 

Dărănești. Programul de 
circulație a autobuzului de 
pe linia de transport în 
comun Petroșani — Meri- 
șor a fost reconsiderat și 
adaptat mai bine cerințe
lor școlarilor și altor cate
gorii de solicitanți. L-ați 
putut cunoaște citind zia
rul nostru.

@ MIHAI SCHENKER, 
Uricani : Cu privire la pri
ma problemă sesizată de 
dv. adresați-vă la Oficiul 
municipal de poștă și tele
comunicații Petroșani. Cît 
despre poluarea șoselei de 
către mașinile de mare to. 

'naj de la cariera cărbune
lui Cîmpu lui Neag și ce
le ce transportă lemnul 
din pădure, cît și despre

3

i

ț

a

t

£

î

iluminat, organele în drept 
vor lua măsuri în conse
cință.

© DIONISIE FAZAKAS, 
Vulcan : 
timpul vă 
redacție, 
scrisori și

Treceți, cînd 
permite pe la 
compartimentul 
vom lămuri pe 

loc problema ridicată de 
dumneavoastră.

® CAROL KRIZSALA, 
Lupeni: Compensația 
care vorbiți se acordă 
mai acelor pensionari 
căror pensie de limită 
vîrstă nu depășește 
lei. In această sumă nu se 
calculează pensia supli
mentară. Dumneavoastră 
avînd o pensie de limită 
de vîrstă de 2 994 lei, deci 
peste 2 500 lei, nu sînteți 
beneficiar al compensați
ilor de care aminteați.

de 
nu- 

a
de 

2 500

Prevenirea incendiilor
TERMICE...

Place în mod deosebit 
cum arată spațiile amena
jate din zona blocurilor 
termice ai căror gospodari 
i-am văzut la lucru pînă 
către amiază. Uitaseră că 
e duminică. Se cuvine să-i 
evidențiem : Dumitru Sar- 
descu, Odise Constantin, 
Rodica Radu, Tudorel Dră- 
gan. Ionel Ciobanu, Vela 
Hărățiu, Vasile Strătica,

I-am găsit pe cetățenii 
acestui cartier hotărîți' să 
nu fie cu nimic mai pre
jos celorlalte cartiere. Pe 
strada Mihail Eminescu, 
cetățenii Gheorghe Crișan, 
Maria Dobre, Virginia Ger- 
gely, Gheorghe Dascălu, 
Petru Mertie, Costel Caș
caval, Eugen Tistoroaie, 
Vasile Gavrilă, Tatiana Gli. 
ga, Constantin Cizmaru, 
Maria Andrei, Vasile Za-

jurul blocurilor s-a făcut 
simțită. Președintele asocia
ției de locatari Vasile Tă- 
năselea ne relata. „Am reu
șit să facem ordine în ju
rul blocurilor. Acum tre
buie să menținem curățe
nia care s-a realizat cu 
eforturi evidente. Aș mul
țumi tinerilor din cămine 
care au înțeles să răspun-

Ioan Urzică, Pavel Otvos, 
Albert Nagy, Virgil Preotu, 
Ilie David și elevii din 
clasa a Vl-a a Școlii ge
nerale nr. 4.

ha, Traian Cojocaru, Maria 
Stanciu, Sandor Popa, Ma. 
riana Brănișteanu, loan 
Sîrghie, Costel Uzum și al-

dă la această acțiune și în 
mod deosebit tovarășilor 
care au lucrat pînă la o- 
ra 16 : Constantin Burnea,

Timpul frumos îndeamnă 
pe fiecare gospodar să trea
că neîntirzlat la strîngerea 
resturilor vegetale din gră
dini și de pe pajiști. Nu 
este nimeni împotriva a- 
cestei acțiuni. Se pune în
să întrebarea : ce facem 
cu aceste resturi, unde le 
depozităm ? In acest mo
ment apare ideca de a le 
arde. Simplu și ușor pen
tru cei ce țin cont de fap
tul că în jurul lor există 
locuințe, grajduri, depen
dințe. clăi cu fin, pădure 
etc. și iau măsurile nece
sare pentru prevenirea in
cendiilor. In căzui celor 
care își aduc aminte de 
aceste măsuri prea tîrziu, 
se ajunge uneori în cu to
tul alte situații. Este lesne 
de înțeles pentru orice om 
că în acest sezon cald și 
cînd bate vîntul. ori cît 
de mică ar fi sursa de foc, 
resturile vegetale se a-

Locatarii blocului 21 
B (lingă consiliul popu
lai) din Vulcan la o ac
țiune de muncă patrioti
că ; în fața blocului se 
plantează pomi fructi
feri și ornamentali ce 
vor da un aspect edili
tar deosebit zonei din 
fața apartament! lor un
de locuiesc.

prind și ard cu repeziciu
ne. Cu toate insistențele, 
tot se mai găsește ici colo 
cîte un cetățean care uită 
de obligațiile elementare 
și aprinde aceste resturi 
pe unde apucă și orieînd. 
Ba mai mult, sînt unii ca
re dau foc la iarba uscată. 
Iată cîteva cazuri.

PE TEME DE SEZON
VZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

Oare acel fumător care 
a aruncat chibritul sau ți
gara aprinsă în ziua de 11 
martie a.c. în pădurea din 
zona motelului Gambrinus 
și-a pus întrebarea cîtă 
pagubă poate aduce o ase
menea neglijență ? Desi
gur, nu. Doina Bușneag, 
recepționeră la motel s-a 
gindit bine să salveze pă
durea și a anunțat pom
pierii militari.

Cîtă sudoare e necesară 
pentru a face două clăi de 
fin. Cu regret trebuie să 
spunem că mai sînt unii 
oameni care nu s-au gîndit 
la cită muncă a depus 
Traian Munteanu pentru 
cele două clăi de fîn și în 
ziua de 16 martie a.c. au 
dat foc la iarba uscată în 
prezența vîntului care în 
scurt .timp a cuprins o su
prafață de circa 3 ha, in
clusiv clăile cu fîn. Deși 
focul se vedea de departe, 
la sosirea pompierilor, prea

puțini cetățeni se găseau 
in acțiune. Dacă se acțio
na mai operativ, cele două 
clăi de fîn puteau fi sal
vate din zona incendiată 
de pe valea Maleii.

Gaier Gheorghe și Ristea 
Octavian au devenit sal
vatorii cetățenilor Boța 
Miron, Ionică Romulus și 
loan Daj de lîngă mina 
Dîlja în ziua de 17 martie 
a.c. că altfel le ardeau 
gardul de la grădini și pî
nă la urmă poate și case
le. Acești doi oameni au 
lucrat ca niște adevărați 
pompieri pînă la sosirea, 
pompierilor militari.

CETĂȚENI ! Nu faceți 
focuri la o distanță mai 
mică de 200 de metri de 
pădure pentru că riscați 

să fiți amendați cu 500— 
1000 Iei. In pădure se fu
mează numai în locuri spe
cial amenajate.

Nu faceți focuri deschi
se pe timp de vînt la o 
distanță mai mică de 50 
de metri față de construc
țiile gospodărești sau al e 
materiale ce prezintă pe
ricol de incendii.

Nu lăsați copiii nesupra- 
vegheați sau chibrituri la 
îndemîna lor, pot produce 
surprize neplăcute.

Anunțați pompierilor mi
litari, la telefon 08, orice 
început de incendiu și par
ticipați la stingerea lui.

Plut. adj. Ion JITEA, 
compania de pompieri 

militari Petroșani
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Declarația președintelui FranțeiCeremonia oficială a lansării în librăriile franceze a volumului 
„Nicolae Ceausescu: Constructorul României moderne — 

om de stat de talie internațională"
PARIS 24 (Agerprc-s). — 

Editura „Pergamon Press"
— filiala din Franța și Am
basada României la Pa
ris au organizat ceremo
nia oficială a lansării în 
librăriile franceze a volu
mului „Nicolae Ceaușescu : 
Constructorul României 
moderne — om de stat de 
talie internațională", pu
blicat în Marea Britanic 
sub îngrijirea lui Robert 
Maxwell, directorul aces
tei edituri.

La festivitate au parti
cipat Francois Massot, pre. 
ședințele Grupului de prie
tenie Franța — România 
din Adunarea Națională, 
membru al Comitetului di
rector al Partidului Socia
list Francez, Lucien Gau
tier, președintele Grupului 
de prietenie Franța — 
România din Senat, re
prezentanți ai Ministerului 
Relațiilor Externe, ai al
te;- ministere, deputați și 
senatori, personalități ale 
vieții cultural-științîfiee 
franceze.

In cadrul ceremoniei au 
luat cuvintul Pierre Paraf, 
scriitor, președintele Aso
ciației de prietenie Franța
— România, publicistul 
Michel P. Hamelet, auto
rul primului volum publi
cat în străinătate despre 
viața și opera tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Ian 
Maxwell, director general 

al filialei din Paris a E- 
diturii „Pergamon Press", 
și Dumitru Aninoiq, amba
sadorul României in Fran
ța.

La această reuniune de
dicată lansării in Franța a 
unei noi cărți despre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 

—, a spus Pierre Paraf — inii 
este deosebit de plăcut să 
remarc că personalitatea 
domniei sale a inspirat, in 
ultimii ani. un mare număr 
de lucrări in toate col
țurile lumii.

Analîzînd contribuția sa 
decisivă la dezvoltarea na
țiunii române, această car
te pune in evidență stilul 
de muncă specific al șefu
lui statului român, care 
este acela al contactelor 
directe cu oamenii și rea
litățile din țara sa, pre
cum și contribuțiile și pro
punerile concrete pe care 
președintele Nicolae 
Ceaușescu nu a încetat ni
ciodată să le facă pentru 
promovarea dialogului po
litic ca unică modalitate 
de soluționare a marilor 
probleme ale lumii contem
porane, pentru dezarmare, 
pace și o nouă ordine e- 
conomică internațională

Evocînd cu emoție îm
prejurările în care l-a în- 
tilnit pentru prima dată, 
în 1967, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, publi
cistul Michel P. I-Iamelet

a relevat, între altele : „In
teresul suscitat in opinia 
publică mondială de per
sonalitatea și politica pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu se manifestă 
printr-un număr considera
bil de activități diverse. 
Toate marile ziare din lu
me l-au intervievat, in 
cadrul a peste 200 de în- 
tîlniri cu ziariștii. Pe pla
nul editării, cifrele sînt, 
de asemenea, considerabile: 
33 de țări au editat 135 
de volume, în 21 de limbi, 
consacrate vieții. operei, 
gîndirii președintelui
Nicolae Ceaușescu.

Această largă audiență 
se explică prin calitățile 
umane ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu, calități 
care se traduc constant în 
actele sale politice.

In alocuțiunea sa, Ian 
Maxwell a relevat că no
ua caide marchează un 
pas decisiv pentru o mai 
bună înțelegere atît a po
liticii externe, originale și 
dinamice, a României și 
președintelui său, Nicolae 
Ceaușescu, cit și a politicii 
interne novatoare elabora
te de președinte și urmate 
într-o strînsă unitate de 
întregul popor român.

Cartea pe care o lansăm 
astăzi, a conchis Ian Max
well, este o lucrare foarte 

importantă, ce prezintă o 
personalitate de talie mon
dială, a cărei influență se 
exercită dincolo de fron
tierele propriei sale țări, 
personalitatea unui remar
cabil conducător, care prin 
întreaga sa viață și acti
vitate își merită pe deplin 
locul în colecția noastră 
„Conducători ai lumii".

Mulțumind vorbitorilor 
pentru caldul omagiu a- 
dus președintelui Româ
niei. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ambasadorul ro
mân în Franța, Dumitru 
Aninoiu, a - spus : „Pre-' 
ședințele Nicolae 
Ceaușescu este și va rămi- 
nc o personalitate de ex
cepție în istoria noastră, 
pentru că a deschis și a 
consolidat ocale nouă dez
voltării patriei, dreptului 
său la demnitate, Ia pro
gres, existență independen
tă și suverană.

Cu acest prilej, au fost 
organizate, de asemenea, 
expoziția „Președintele 
Nicolae Ceaușescu și pacea 
lumii" și o bogată expoziție 
de carte, care a cuprins 
la loc de frunte operele a 
lese ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, precum și lu
crări dedicate vieții și ac
tivității sale internaționale 
apărute în Franța și în alte 
țări.

PARIS 24 (Agerpres). — 
Președintele Franței, Fran
cois Mitterand, a reafirmat, 
intr-o alocuțiune televiza
tă, că, în eîteva l'uni de 
guvernare socialist-comu- 
nistă, au fost realizate mai 
multe reforme sociale de- 
cît într-o jumătate de se
col — transmite agenția 
France I’ressc. Această po
litică socială în favoarea 
celor mai dezavantajați — 
a subliniat el — va fi con
tinuată, chiar dacă se va 
cere francezilor un efort 
deosebit. în funcție de mij
loacele lor. Situația econo
mică a Franței — a con
tinuat el — este de ase
menea natură, incit va tre
bui pe viitor, să se obțină 
victorii pe trei fronturi — 
în lupta împotriva, șomaju
lui, a inflației și în co
merțul exterior. In acest 
scop, președintele Mitte
rand. a trasat guvernului 
sarcina de a atinge șase o-

Măsuri ale guvernului israelian
TEL AVIV 24 (Ager

pres). —■’ După declanșarea 
invaziei în Liban, guvernul 
israelian a înăsprit măsu
rile restrictive împotriva 
mijloacelor de informare 
din țară — relevă o decla
rație a Comitetului edi-. 
torilor de ziare din Israel. 
Ziarul „Maariv", citat de 
agenția Associated Press, 
scrie, în acest sens, că, în 
ultimul an, autoritățile au 

biective ; pregătirea tine
rilor în meserii de viitor, 
reducerea inflației la nive
lul țărilor concurente, res
tabilirea — în doi ani — 
a echilibrului comerțului 
exterior, sprijinirea între
prinderilor care introduc 
inovații pentru export, res
pectarea echilibrelor finan
ciare și securității sociale 
și menținerea bugetului do 
stat în limitele actuale, 
dezvoltarea activității de 
economisire și orientarea 
acestor economii spre in
dustrie și locuințe.

Reafirmând atașamentul 
țării sale față de C.E.E. și 
de N.A.T.O, vorbitorul a 
subliniat, totodată, faptul 
că Franța înțelege „Să-și 
păstreze totala independen
ță în opțiunile sale", a- 
mintind și rezervele for
mulate de Franța față de 
participarea la Alianța A- 
tl antică.

limitat drastic deplasările 
ziariștilor în zona Înălți
milor Golan, în Liban și 
în alte zone ocupate de Is
rael. Asemenea măsuri au 
avut loc mai cu seamă da
torită faptului că o serie 
de ziare și trimișii lor au 
demascat acțiunile trupe
lor de ocupație sau pur și 
simplu au scris despre 
ceea ce au văzut-

Valea Jiului, virtuală pistă de lansare 
a atletismului de performanță

Intr-o zi oarecare. Ia 
ora de sport, acum vreo 
trei ani, atletul Ilie Dia- 
conu, din „școala" antre
norului Mihaly, și-a dat 
seama de calitățile fizice 
impresionante ale colegu
lui său de clasă Petre 
Drăgoescu și l-a îndem
nat să vie la stadion. Ast
fel, a fost descoperit un 
nou talent al semifondului 
la 800 m, în primul an, 
categoria a n-a juniori, 
elevul Liceului industrial 
din Petroșani înregistra 
un timp promițător 1’56”. 
Lupta cu secundele s-a do
vedit fructuoasă — 1’51,11” 
ia naționalele juniorilor 
din ’82, apoi, sub culorile 
clubului militar Steaua, 
timpul de 1’48,25” îi va 
aduce titlul de campion 
de seniori și tineret, Ia 
care se vor adăuga meda
liile de bronz Ia Balcani
ada de la București și 
Spartachiada militară de 

la Kiev. 1982 a însemnat 
câștigarea probelor de șta
fetă 4X400 m în meciurile 
atletice România — Un
garia, România — URSS și 
primul loc în cursele de 
800. în 1983, la Budapesta, 
trece linia de sosire pe lo
cul secund, dar 1'49,49” 
însemna doborârea recor
dului național de sală.

Petre Drăgoescu, acum 
student în primul an al 
Institutului de mine din 
Petroșani, Facultatea de 
utilaj și mașini miniere, 
devine un nume respectat 
în atletismul românesc, 
invitat să ne reprezinte cu
lorile naționale la campi
onatele europene de la 
Budapesta. Buna compor
tare în serii, semifinale și 
finală (alte două recorduri 
naționale), performanta 
de 1'47,91” îi asigură locul 
IV în ierarhia bătrînului 
continent, într-o probă în 
care tricolorii r.n fuseseră 
creditați măcar cu... spe
ranțe. Ce calități are se- 
mifondistul Petre Diăgo- 
escu 7 Răspunde el însuși, 
în cunoștință de cauză.

— Constituție fizică i- 
deală,. viteză in regim de 
rezistență și invers, dar 
mai ales o mare ambiție 
de a învinge. La care se 
adaugă, și nu in uitimal 
rînd, buna pregătire asi
gurată de antrenorii iotului 
național Nicolae Păiș și 
Nicolae Mărășescu,

— Cu ce veleități „de
filează" în acest an, „bo

bocul" Institutului de mi
ne 7

— Să cîștig proba de 
800 și o medalie la 1500, 
în întrecerile mondiale u- 
niversitare din Canada 
(3—12 iulie), să-mi adjudec 
titlurile de campion na
țional și universitar Ia 800 
și 1500 m, să fiu în primii 
șase la mondialele de la 
Helsinki (august).

— Pregătirea sportivă 
continuă nu te constrîngc 
la abdicări de la studiu ?

— Cartea și sportul fac 
casă bună, dacă găsești 
timp pentru fiecare în par
te.

— Valea Jiului poate 
deveni o pistă bună pentru 
lansarea unor atleți de va
loare 7 Ne referim doar la 
semifond...

— O demonstrează pepi
niera Jiului — Eugen Io- 
nete, Ilie Diaconu. com
ponent al lotului național 
de tineret. Teodor Havri- 
liuc, selecționat în lotul 
juniorilor, șî, fără falsă 
modestie, performanțele și 
titlurile mele. Trebuie în
să inițiate mai multe con
cursuri și nu numai de 
cros, ci și pe distanțele 
clasice atletismului. In 
ceea ce privește secția de 
performanță Jiul, e încă 
vitregită in privința e- 
chipamentului sportiv,
pista noului stadion, im
practicabilă, copleșită de 
bolovani, nu corespunde 
condițiilor normale de an
trenament și concurs.

Ion VULPE

Intensă 
activitate 
șahistă 

în Lupeni
In perioada 1 februarie 

— 19 martie 1983 a avut 
loe la Casa pensionarilor 
din Lupeni, faza pe aso
ciație din cadrul optimilor 
de finală ale R.S.R. la 
șah, seniori, organizat de 
A.S. „Preparatorul" Lu
peni în colaborare cu Casa 
pensionarilpr.

La start s-au aliniat cei 
mai buni 12 jucători legi
timați la A.S. „Preparato
rul". După o luptă specta
culoasă, cu partide de un 
nivel calitativ ridicat, pe 
primul loc s-a clasat loan 
Panait care va reprezenta 
pe A.S. „Preparatorul" la 
sferturile de' finală. Pe 
locurile următoare s-au 
clasat în ordine Gheorglic 
Alexandru și Nicolae Me- 
szaros.

în prezent la casa pen
sionarilor se desfășoară 
un concurs pentru jucăto
rii nelegitimați si se or
ganizează un concurs cu 
premii, în cinstea zilei de 
1 Mai

Tot in aceste zile, ju
niorii Adrian Biro și So
rin Popa se pregătesc să 
participe la etapa județea
nă a campionatului repu
blican de juniori 1 și II.

Ioan Al. TĂTAR

17.45 1001 de seri.

TV
! 15,00 Telex.

15,05 Consultații pentru
admiterea în în-
vățămintul s u po
rior tehnic.

15,25 Emisiune în li mba
germană.

17,20 Itinerar elen.
17,35 La volan.

Mica publicitate
Vi ND Dacia 1100. Lu

peni, str. Vîscozei bl 3, ap. 
6, după ora 16. (322)

SCHIMB locuință pro
prietate personală trei ca
mere, curte. CJradea, cu 
similar Petroșani. Informa
ții telefon 091 /38428 după 
ora: 21. (318)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Bartha 
Aurel, eliberată de I.M. 
Dilja. O declar nulă. (1130)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numeie Micio 
Mihai, eliberată de l.N. 
Dîlja. O declar nulă. (321)

PIERDUT permis de in
trare în bancă pe numele 
Boscan Panseia, eliberat 
de B.N Petroșani îl de
clar nul. (323)

ANUNȚLRI DE FAMILIE

FAMILIA anuntă'i u adânc.'; du-r-iv iiu -i.irrj din 
viață a scumpului kr act, tatii, h;it< .șî bunic

PftlCOP iCtStt
Inmormântarea azi, 25 marții- 198.1 ora 15 din 

strada Mihaj Viteaza. (327)

Au trecut cinei ani de când ne-a părăsit pentru 
totdeauna bunul si devotatul nostru prieten 

ROMAN FRANC ISC
Un gînd pios de aducere aminte din partea prie

tenilor.

20.00 Telejurnal.
20,15 O politică de pa

ce. colaborare șî 
prietenie cu toate 
popoarele.

20.25 Actualitatea eco
nomică.

20,40 Serial științific : 
Corpul uman.

20,55 Un cîntcc pe a- 
dresa dv.

21,10 Cadran mondial.
21.30 Film artistic: „Nu

mărul de vagon". 
Premieră pe țară.

22.25 Telejurnal.

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Popa Flo
rin. eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (328)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Arde
lean Valeria, eliberată de 
I.P.S.R.U.E.E.M Petroșani. 
O declar nulă (324)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Ban 
Istvan, _ eliberată de 
A.U.T.L. Petroșani. O de
clar nulă. (325)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dan
ei u Marius, eliberată de 
l.M. Aninoasa. O declar 
nulă (326)
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