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în i 
mare 
vității 
Institutul de mine 
Petroșani s-a resimțit ne
cesitatea creșterii spați
ilor destinate instruirii 
și educării multilaterale 
a viitorilor specialiști din 
industria extractivă. Toc
mai din astfel de consi
derente, in cincinalul 
1981—1985, s-a prevăzut, 
printre altele și o lucra
re dc investiții pentru 
extinderea spațiilor de 
invățămint la I.M.P. Pî- 
nă ia finele anului 1982 
din această investiție s-a 
realizat doar prima par
te, respectiv corpul labo
ratoarelor. Cea de-a doua 
parte, reprezentînd
corpul de clădire care 
urmează să găzduiască 
trei amfiteatre moder
ne, n-a fost realizat de-

Steagul roșu
în ziarul de azi
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DIALOG CETĂȚENESC
• Frumosul citadin — creație cetățenească
• Repunerea ambalajelor în circuitul eco- 

trebuie să fie o activitate cotidiană, nu
salturi — Raid-ancbetă
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ACTUALITATEA ÎN LUME
S P O R T
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ȚÂRII, CÎT MAI MULT CĂRBUNE!

în 22 martie președintele c.o.m. afirma :

Acordul global — aprecierea realistă 
a calității si cantității muncii

, I ♦

„De la 1 aprilie mina își va realiza sarcinile de plan“
Dar... în 6 aprilie minusul
ajungea

După cum afirma pre
ședintele c.o.m.. tovarășul 
Ian Lupu, mina urma 
să-și realizeze prevederi
le de plan utcețpînd cu 
data de 1 aprilie, susți
nând această afirmație
prin măsurile întreprin
se pină la acea dată. U- 
ul dintre

‘ angumente e- 
; ra : „Situația 

liniei <le
; front active 
) s-n îmbună

tățit și la acest sector
: (sectorul I — n.n.), ast

fel incit de acum abata- 
. jele vor merge mai bi

ne..." Nu se ridicau pro
bleme deosebite în ceea 

j ce privește disciplina și 
,/*nici  alte neajunsuri nu 
1 erau semnalate. Am re

venit la mina Dil.ja și 
' am constatat : in nici u- 
| na din zilele acestei luni 
■ mina nu și-a îndeplinit 

prevederile de plan, ră- 
mînînd mai departe con
secventă îieritmicității, 
după cum demonstrea
ză rezultatele zilnice : ast
fel la 1 aprilie, ziua de 
cind trebuia să-.și rea

Faptele confirmă hotărîrea 
minerilor de a crește producția 

pentru cocs
Conștient! de marca răspundere ce e revine în 

asigurarea economiei naționale cu materia primă atât 
de necesară siderurgici românești — cocsul — minerii, 
inginerii și tehnicienii întreprinderilor miniere din 
vestul bazinului Văii Jiului acționează in aceste zile 
cu rodnică liotă,-ire pentr-u creșterea producțiilor zil
nici de cărbune crxtsificabil. De pildă, in primele trei 
zile ale acestei săptămini, comparativ cu realizările 
săptămînii precedente, media extracțiilor zilnice lua
te la un loc ale întreprinderilor miniere Lupeni. Băr- 
băteni și Uricani a crescut cu peste 350 de tone.

I.M LUPENI
Constante depășiri ale producției

Și în ziua de ti aprilie, 
minerii de la Lupeni au 
depășit prevederile zilni
ce la producția de cărbu
ne cocsificabil. La această 
dată, locul de frunte al 
întrecerii continuă să-1 
dețină colectivul sectoru
lui V, șef sector ing. Cor
nel Rădulescu, care rapor
tează depășirea sarcinilor 
de la începutul lunii cu a- 
proape 800 tone de cărbu
ne cocsificabil. Succesul

I.M URICANI
Extracții peste prevederi 

ia „marele complex"
La I M. Uricani, trebuie 

consemnat. în primul 
rînd, saltul de producție 
înregistrat în ultimele zile 
în primul abataj datat cu 
complex mecanizat de ma
re înălțime al sectorului 
H,*unde  lucrează brigada 
condusă de maistrul elec
tromecanic Ilie Amorări- 
tei. Efbturile depuse pen

la peste 1 400 tone
lizeze planul. restanța 
față de plan era de 723 
tone, in 2 aprilie era de 
139 de tone și în 4 apri
lie era doar de o tonă, 
începînd cu 5 aprilie 
minusul crește la 256 
tone, iar în 6 aprilie a- 
junge la 291 de tone.

Reporter în post fix
LA ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ DÎI.JA

Firesc, am cerut ex
plicații de la cel care se 
angajase în numele co
lectivului că mina își va 
realiza prevederile de 
plan.

— Noi am gîndif in
tr-un fel, dar situația.din 
teren a tost alta. Eram 
convinși că abatajele 9 și 
10, care sînt în zona re
deschisă vor produce la 
capacitate. Din păcate, 
după eîteva zile a apărut 
cărbune în partea supe
rioară a abatajului și a 
trebuit să trecem la cu
rățirea lui.

Cărbunele a rămas de 
la cei care au condus lu

cel mai demn de relevat 
al colectivului de aici îl 
constituie depășirea pro
ductivității muncii plani
ficate — cu 1,6 tone pe 
post, în medie, pe abataje 
și cu 1 tonă/post „în căr. 
bune". Brigăzile cu cea 
mai însemnată contribuție 
la dobîndirea acestor rea
lizări sînt cele conduse de 
Victor Butnariu, Vasile 
Rusu, Nicolae Rusu si loan 
Trif.

tru depășirea greutăților 
provocate de condițiile de 
zăcămînt deficitare s-au 
concretizat în urmă eu o 
zi prin extragerea a peste 
1 000 de tone de cărbune, 
respectiv depășirea para
metrilor planificați la pro
ducția extrasă și produc
tivitatea muncii. 

crările în această zonă, 
înainte de închidere și 
nu era evidențiat pe 
hărți. Din cauza acestor 
curățiri, nu realizăm niei 
producția și nici pro- 
ductivitățile planificate.

— Cite sectoare sînt 
in această situație ?

— Numai 
sectorul I.
— Celelal

te sectoare 
și-au reali
zat prevede

rile de plan ?
— Nici celelalte sec

toare nu au planul rea
lizat

— Ele ce necazuri au 
mai avut ?
— La sectorul IV a- 

junsesem cu exploatarea 
stratului 3 la orizontul 

■350 și stratul 5 rămăsese 
la orizontul 400. Este o 
situație unică de rete
zare de strat în condiții 
foarte grele de zăcă
mînt. La un alt abataj, 
tot de la acest sector,

Dorin GlIEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

Brigadierul Vasile 
l’inzaru, alături de șe
ful de schimb Mircea 
Pinzaru și ortacul 
Glieorglie Bobaîii de la 
sectorul III al minei 
Lonea, la lin obișnuit 
dialog mineresc după 
ieșirea din șut.
Foto : Șt. NEMECSEK

Extinderea spațiilor de invățămint 
ia t.M.P.*
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Asemenea tuturor oa
menilor muncii din între
prinderea noastră, am luat 
cunoștință de proiectil! 
Programului de aplicare a 
hotărîrilor Conferinței 
Naționale a P.C.R. din 
16—18 decembrie 1982 în 
domeniul retribuirii mun
cii și repartiției venituri
lor oamenilor muncii. In 
•ceea ce privește perfec
ționarea sistemului de re
tribuire. cu și ortacii mei 
considerăm că introduce
rea și generalizarea acor
dului global ne stimulea
ză activitatea și ne oferă 
posibilitatea de a pârtiei pa 
mai. responsabil la rostu
rile producției, ia realiza
rea sarcinilor de plan. 
Compartimentul electro
mecanic la care lucrez în 
cadrul sectorului 1 de la 
mina Livczcnî poate fi un 

I..f •-

un obiectiv care trebuie

. ?.

grabnic finalizat!
eît în proporție de 30 la 
sută. După cum se poate 
constata la fața locului, 
la corpul amfiteatrelor 
au fost turnate fundați- 
i’e, sînt terminate și ele
vațiile, inclusiv placa

LTrgcnțe in investițiile 
anului 1983

de beton de la cota ze
ro. Sînt betonați și o 
parte din stîlpii de sus
ținere, iar unii dintre ei 
au rămas imbrăcați în 
cofraje și cu elemenții de 
fier beton în așteptarea 
turnării betoanelor.
Constructorii de la 
I.C.M.M. și-au între
rupt însă activitatea, cu 
excepția unor lucrări de 
sistematizare și de fini- 

excmp'u elocvent de ceea 
ce înseamnă acordul glo
bal, cointeresarea morală 
și materială a tuturor 
membrilor colectivului pen
tru bunul mers al produc
ției, Mai concret, nu nu
mai pe mineri, cei care 
lucrează direct la frontul 
de lucru. îi privește rea
lizarea planului de ex
tracție, ci, în condițiile a- 
cordului global, și pe noi, 
care veghem la buna func
ționare a mașinilor și uti
lajelor. în felul acesta, ne 
vom organiza mai bine 
activitatea, asigurînd. așa 
cum se prevede în Pro
gram, de fapt așa eura 
trebuie, folosirea inten
sivă și extensivă a dotării 
tehnice, utilizarea comple
tă a timpului de lucru, în
treținerea și repararea la 
timp și de calitate a uti-

corpul labora- 
lcri, din cei 14 

repartizați

necesarului, 
cu volumul

saje la 
toarelor. 
constructori 
să lucreze la finalizarea 
extinderii spațiilor de în_ 
vățămînt, se af.au pe 
șantier 12. Maistrul Ște
fan Șuvăilă, șeful acestui 
punct de lucru susține 
că efeetivul existent este 
la nivelul 
comparativ 
lucrărilor pe care le are 
de executat zilnic.

Despre stadiul lucră
rilor de finisare interi
oară aflăm amănunte de 
la tovarășul Mihai Chi- 
ceac, director- economic- 
administrativ la I.M.P.; 
„în interior mai sînt de 
montat unele corpuri 
pentru iluminat. Nu au

Viore] SXRĂU’T 
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lajelor, O altă măsură bi
nevenită prevăzută in pro
iectul de Program este a- 
ceea a obligării, în condi
țiile generalizării acordu
lui global, a maiștrilor, 
și inginerilor să participe 
nemijlocit în producție la 
executarea unor lucrări 
mai complexe pentru a 
contribui efectiv la reali
zarea integrală, de calita
te și intr-un timp eît mai 
scurt a sarcinilor de plan. 
Ceea ce, să fim obiectivi, 
pină acum se întîmplu de- 
cît cu unii dintre noi. 
Sîntem convinși că apli
carea Programului va de
termina o nouă optică în 
stimularea muncii și evi
dențierea calităților și me
ritelor celor ce muncesc.

Sing. Romulus BL'RDAN 
sectorul I, I.M. Livezeni

Vacanța 
de primăvară

Este primăvară, trimes
trul al doilea al acestui an 
de invățămint se apropie 
de sfiișit. Copiii își pe
trec mai muit timp in jo
curi vesele. Miine, după 
ultima oră de curs, înce
pe vacanța de primăvară, 
perioadă destinată odihnei 
și recreării elevilor.

Activitățile specifice va
canței vor stimula multi 
copii să participe pe tere
nurile de sport (în 9 și 10 
aprilie se desfășoară o 
tradiționaă și atractivă 
manifestare sportivă : com
petiția dc handbal d- tată 
cu cupa „Diamantul ne
gru"), la cercurile de la 
casele pionierilor, în clu. 
burilc vacanței. în săptă- 
mina următoare manifes
tările cultural-artistice și 
educative, cele instructi
ve, excursiile și drumeți
ile, vor continua în viața 
școlilor, cuprinzînd mii de 
elevi. Printre cele mai im
portante manifestări ae 
săptămînii următoare se a. 
flă etapa republicană a 
concursului pe materii și 
faza finală a Festivalului 
național „Cîntareș Româ
niei". în vederea acestor 
importante acțiuni, în care 
se concentrează însăși ca
litatea și eficiența proce
sului instructiv-educativ 
din școlile Văii Jiului, e- 
levii, îndrumați perma
nent de cadrele didactice, 
se pregătesc cu pasiune.

în vacanța de primăva
ră vor continua acțiunile 
de muncă patriotică, sim
țul responsabilității civi
ce al elevilor manifestin- 
du-se în participarea lor 
la înfrumusețarea și buna 
gospodărire a școlilor și 
cartierelor, în plantarea 
pomilor în localitățile 
Văii Jiului.

Cursurile școlare vor fi 
reluate în 18 aprilie.
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Pe agenda de lucru 
a organizațiilor de partid

întărirea 
rîndurilor 
partidului

4

4

După cum s-a 
prins din analiza făcută 
recent, în plenul activu
lui comitetului munici
pal de partid, 
efectivul organizației mu. 
nicipale a P.C.R. a cres
cut în cursul anului 1982 
cu aproape 1 000 de noi 
membri. Este rodul pre
ocupărilor constante ale 
unor comitete de partid 
care coordonează și des
fășoară întreaga muncă 
de primire în partid în 
mod corespunzător, pe 
baza cunoașterii posibi
lităților de primire 
organizații de bază, 
tr-o perspectivă de cel 
puțin un an.

Cu toate aceste rezulta
te bune — datorită că
rora efectivul organizați
ei municipale de partid 
numără în prezent peste 
25 000 membri — s-a a- 
preciat, pe bună drepta
te, că trebuie intensifica
te preocupările de primi, 
re îri partid. Aprecierea 
pornește de la faptul că 
nu toate organizațiile de 
bază au acționat, în anul 
1982, cu aceeași perseve
rență pentru înfăptuirea 
propriilor hotărîri și a 
sarcinilor ce le-au revenit

în acest important do
meniu al muncii de par
tid. Date fiind posibilită. 
țile mari pe care le are 
Valea Jiului, ca urmare 
a dezvoltării economice 
din ultimii ani, organiza
ția municipală de partid 
poate să ajungă într-un 
timp relativ scurt, la 
efectiv de .circa 30 
mii membri de partid, 
biectiv prin care s-ar 
sigura afirmarea 
pregnantă a rolului
conducător politic al or
ganizațiilor de partid. Re
zerve importante au în 
acest sens organizațiile o- 
rășenești de partid Lu- 
peni și Uricani, organi
zațiile de partid de la 
întreprinderile miniere, 
cele din construcții, din 
unitățile economice nou 
create — fabrica de mo
bilă Petrila, întreprinde
rile de tricotaje din Pe
troșani, confecții Vulcan, 
țesătoria de mătase 
Lupeni și altele.

în 6 aprilie
(Urmare din pagina 1)

sîntem nevoiți să mer
gem prin 
s-a redus 
de 24 cît 
sus.

— Ce

Stratul 
m, față 
felia de

zilnică 
sectorul

de căr-

medie 
are de realizat 
IV ?
— 192 de tone 

bune.
— Prin urinare nu el 

are ponderea în pro
ducția planificată a mi
nei ?
— Nu 1 Dar celălat 

sector, sectorul III este 
foarte aproape de reali
zarea sarcinilor de plan. 
Are un minus de numai 
79 de tone.

Pregătirea 
șl desfășurarea 

dezbaterilor
O altă referire făcută 

cu același prilej, privește 
pregătirea și desfășurarea 
dezbaterilor în adunările 
generale și ședințele de 
comitete sau birouri ale

unor organizații de par
tid. După cum s-a consta
tat în urma verificărilor 
efectuate, la întreprinde
rile miniere Bărbăteni și 
Lonea, la I.C.P.M.C., la 
C.C.S.M. și în alte uni
tăți, uneori au fost pre
zentate materiale neana- 
litice, lipsite de combati
vitate, care nu au reușit 
să stîrnească un minim 
de interes din partea co
muniștilor. In asemenea 
situații, dezbaterile s-au 
mărginit la completări 
formale pe tema enunța
tă, iar în final a lipsit 
baza stabilirii unor mă
suri pentru îmbunătăți
rea activității de viitor.
Biroul organizației de ba- f 
ză, comitetul de partid f 
au socotit că s-au achi- ț 
tat de încă o sarcină, dar 4 
în conținutul ei munca 
politică a înregistrat un 
gol, prin formalismul ca
re a însoțit dezbaterile.

Se desprinde necesitatea 
de a se acționa pentru 
înlăturarea 
lui din munca 
organe și organizații 
partid, promovînd 
schimb practica e’.aboră- T 
rii unor materiale anali- î 
tice, critice, strîns legate T 
de activitatea comuniști- T 
lor, pe marginea cărora T 
dezbaterile să fie viu dis- I 
putate. Cu o asemenea ; 
practică, organizațiile de î 
bază nu vor avea decît J 
de cîștigat. (I.M.) I

♦ I i♦
I
f 
î

minusul ajungea la peste
producti- 

planifi-
— Realizați 

vitatea muncii 
cată ?
— Nu 1

— De ce ?
— în primul i 

dițiile grele de 
mint, iar în al 
rînd structura forței de 
muncă. 33 la 
personal are 
vechime de

— Aceste

rînd con-
• zăcă- 
l doilea

din
an

sută 
sub 1 
minerit.

probleme 
le cunoșteați și în 
martie.
— în general da, 

excepțiile pe care 
le-am spus, abatajele 
zona redeschisă și 
lalte neajunsuri.

— Tovarășe președin
te, am notat explicați-

22

cu 
vi 

din 
cele-

ile dumneavoastră. Do. 
rim să informați citi
torii cu data sau peri
oada din care mina va 
începe să-și realizeze 
sarcinile de plan zilni
ce.
— Foarte greu de a- 

preciat în condițiile ac
tuale de zăcămînt.

— Cu alte cuvinte, 
este încă o incertitudi
ne îndeplinirea ritmi
că a sarcinilor de plan ?
— Deocamdată 

este, sub semnul 
titudinii.

Din discuția 
am mai 
pect — 
nară a 
această perioadă nu

așa 
incer-

purtată 
un as-desprins

starea discipli- 
personalului în 

a

minister a concur- 
pe meserii al ele- 
din liceele indus- 
cu profil minier, 

importantă 
participă 

100 de e- 
lor

expresiv 
lucrările 

întreprin-

La Petroșani este în 
curs de desfășurare fa
za pe 
sului 
vi lor 
triale
La această 
manifestare, 
aproximativ 
levi. Cunoștințele 
practice sînt 
integrate în 
realizate la
derile miniere Dilja și 
Petrila. în imagine : as
pect din timpul desfă
șurării probei practice, 
la mina Dilja,

1400 tone
fost nici 
mai rea 
anterioare. Așadar 
gurele probleme care ră- 
mîn să fie rezolvate sînt 
cele de natură tehnică, 
probleme care trebuie 
rezolvate cît mai grab
nic, pentru că asupra în
deplinirii 
de plan nu trebuie să 
planeze 
Realizarea 
plan impune acțiuni fer
me, hotărîte, mobiliza
rea exemplară a întregu
lui colectiv. Economia 
națională, industria noas
tră socialistă, are nevoie 
de cărbune, nu de pro
misiuni și justificări, ori- 
cît de obiective ar fi ele !

mai bună 
decît în

și nici 
lunile 

sin-

prevederilor

incertitudinea.
sarcinilor de

Extinderea spațiilor 
de învățămînt la I.M.P

fost achiziționate 
lămpile 
Lipsesc 
lemente 
scărilor 
exterior 
tencuiți. 
lucrări de sistematizare, 
de amenajare a spațiilor 
verzi, la care zilnic sînt 
prezenți alături de cons
tructori și cîte 40—50 de 
studenți".

Evident, lucrările de 
finisare trebuie urgen
tate. Fiindcă în unele 
laboratoare au început 
să se desfășoare deja 
activitățile didactice. în 
alte cîteva 
sînt în 
utilajele 
le. Dar 
blemă o 
tinuarea 
corpul amfiteatrelor. 
gumentele cu privire la 
necesitatea continuării 
acestei investiții nu lip
sesc. După cum am a- 
flat de la prof. univ. dr. 
ing. Dumitru Fodor, rec
torul Institutului de mine, 
prin punerea în funcți-

toate 
fluorescente, 

încă și unele e- 
de la balustrada 

interioare. în 
pereții trebuie 
Se desfășoară și

laboratoare 
curs de montaj 
și echipamente- 
principala 
constituie 
lucrărilor

pro- 
con- 

la
Ar-

une a corpului labora
toarelor, activitatea di 
dactică s-a îmbunătățit 
considerabil. De la 2,58 
mp cît era înainte indi
cele de suprafață utilă pe 
student, în prezent s-a 
ajuns la 3,75 mp. Acest 
indice este însă cu mult 
sub media existentă 
student în alte 
niversitare. Ca 
activitățile 
desfășoară zilnic de la ora 
7 pînă la 21 fără între
rupere. Seriile mari de 
studenți existente în pre
zent — să nu ui-tăm că 
este vorba de pregătirea 
specialiștilor necesari u- 
nei industrii
— presupun 
a încă cel puțin 
fiteatre.

Deci tocmai 
trele aflate în 
ție lipsesc. în mod 
dent pentru atingerea o- 
biectivelor impuse de a- 

sigurarea unui învățămînt 
eficient, de un bun nivel 
calitativ, continuarea 
investiției de dezvoltare 
a spațiilor de învăță
mînt de la I.M.P. este o 
necesitate imperioasă.

prioritare 
existența 
trei am-

amfitea- 
construc. 

evi-

PROGRAMUL
UNIVERSITĂȚII POLITICE ȘI DE CONDUCERE 

Filiala Petroșani /
Cursurile Universității se desfășoară în ziua de 

luni, 11 aprilie a.c., începînd cu ora 17, după cum 
urmează :

— anul I — sala c.o.m. de la Combinatul minier
— anii II, III, IV — sălile Casei de cultură.

■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■«■■■■■■■■■■'
— guvernare a ma
relui capital.

21,55 Ritmuri muzicale. 
22,15 Telejurnal.

Vineri, 15 aprilie

Duminică, 10 aprilie

8,00 pentru 
(seral) 
familiei. 

De strajă patriei. 
Bucuriile muzicii. 
Viața satului. 
Lumea copiilor. 
Tarzan — episodul 
Album duminical. 
Din sumar :

— Un zîmbet pe 16 mm.
— în ritm de vals 

tango.
— Cascadorii rîsului. 

14,30 Desene animate.
Woody.

— Canțonete în inter
pretări celebre.

— Semnal.
— Divertisment 

cal-distractiv.
— Aplauze pentru 

mâni.
Telesport.

România — 
campionatul 
pean. Transmisiune 
directă de la Buzău. 
Jurnalul științelor și
a] călătoriilor. Din 
tainele mărilor.
Din arhiva de aur a 
TV : 
pretate 
dea.
Micul 
cei mici. Pinocchio. 
Telejurnal.
Cintarea României. 
Județul Bihor. 
Telecinemateca.

8.30
9,00
9.30

10,00
11,45

13,00

16,00

17,30

18,40

19,00
19,15

20,00

Consultații 
bacalaureat 
Almanahul

21,30

Un pian pentru doam
na Cimino.
Premieră
Producție 
urilor de 
engleze. 
Recital 
Zamfir.
Telejurnal.
Sport.
Avanpremieră săp. 

tămînală

pe țară, 
a studio- 
tcleviziune

Gheorghe

4.

muzi-

ro-

Rugby ! 
Italia în 

euro-

cîntece inter- 
de Doina Ba-

ecran pentru

22,00

22,20

20,30

16,00
16,05

16,30
17,15
17,35

Luni, 11

TV.

17,45
20,00
20,20

Telex.
Meșteșuguri din bă- 
trîni transmise co
piilor.
Clubul
România
Oamenii 
albastre.
1001 de
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
Videotecă interna

țională.
uHiiiiifirmniiniimiiniiniiHniiirniHiinnmiiiiiiiiiinim»

tineretului, 
pitorească, 
înălțimilor

seri.

20,35

20.50

popu-

aprilie
20,35

rilor

11,00
11,50

20,40
21,10
21,20

21,45

22,15

11,00

11,50

12,05

12,35

de muzică 
Iară.

Puternic 
dezvoltării i 
co-sociale. 
Film artistic 
în bîrlogul lupilor. 
Premieră pe tară. 
Producție a studiou- 
din R.F. Germania.

impuls 
economi-

Joi. 14 aprilie
Ecran de vacanță. 
Puternic impuls dez-

Telex.
Emisiune 
maghiară.
1001 de seri 
Telejurnal.
Actualitatea econo
mică.
De ziua internaționa
lă a foștilor deținuți, 
deportați și 
nați politici 
ciști.
Tezaur folcloric. 
Curier cetățenesc. 
Aventura cunoaște
rii. Memoria vieții. 
Roman-foileton.
Marile speranțe. 
Telejurnal.

în limba

inter- 
antifas-

Marți, 12 aprilie
Ecran de vacanță. 
Tarzan.
Actualitatea econo
mică.
Roman-foileton.
Marile speranțe.
Nestemate folclorice.

PROGRAMUL ȚV

15,00 Telex.
15,05 Consultații pentru —

admiterea în învăță-
mîntul superior teh-
nic.

15,25 Rezultatele tragerii 18,15
loto. 18,30

15,30 Emisiune în 
germană.

limba 18,45
17,20 La volan. 19,00
17,30 Secvențe din 

Coreeană.
R.P.D. 19,15

17,50 1001 de seri.
20,00 Telejurnal. 19,45

Actualitatea econo-20,15rzzzzzz/zzzzzzzzzz/zzzz/zzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzz/zzz/zzzzzz/zzzzzzzzzzzzi

21,05 Ancheta TV
te r.u-

12,05

voltării economico-
sociale.
Film serial

20,30
mică. 
Forum 

ologic.
politico-ide-Dreptul de a 

mi mamă.
21,25 Teatru TV. Bulevardul Paulista. 20,50 Un cîntec pe adresa

Actorul din „Ham- 12,45 Dragu-mi-i să jou să dv.
let". cînt — melodii popu 21,05 Serial științific —

22,15 Telejurnal. lare. Corpul uman.

20,00

Miercuri, 13 aprilie
) Telex.
> Școala contempora

nă.
Viața culturală. 
Universul femeilor 
1001 de seri.
Telejurnal —1 Mai 

— zilei munsii — 
faptele de mancă ale 
țării.

20,15 Actualitatea econo
mică.

20,25 Melodii și interpreți

16,35
17,00
17,45
20,00

16,00
16,05

16.15
16,30
17,45
20,00
20.15

20,25

Telex.
Dialogul 

lor. 
Civica 
Studioul 
1001 de
Telejurnal.
Actualitatea econo

mică.
Fotograme din

occnestre-

tineretului. 
seri.

rea.

21,20
21.45
22.15

11,00
11,05
11,30

12,00

mondial.Cadran
Discorama.
Telejurnal.

Sîmbătă, 16 aprilie
Telex.
Ecran de vacanță. 
Film serial 
Visuri destrămate. 
Ora de muzică.

21,40

21.10
litate. 12,45 Călătorie în Zim-
Film serial. babwe.
Visuri destrămate - 13,00 La sfîrșit de săptă-
Occident 83 — De mînă (I). Din sumar:
mocrația burgheză — Învîrtite de pe la noi.

22,40

— N-am încetat să ci
tesc, n-am încetat 
să învăț.

— Anchetă
— Muppets.
— Sub cupola circului. 

Autograf muzical. 
Șah.
Gala desenului ani
mat.
Telesport.

• Nnnta cornilor.
1 Săptămîna politică.
i 1001 de seri.
) Telejurnal.
> La sfîrșit de săptă- 

mînă (II) 
Te.eenciclopedia.

> Serial : I.L. Cara- 
giale în viziunea lui 
Sică Alexandrescu 
— Lanțul slăbiciu
nilor.
Fotbal . România — 
Italia in prelimina
riile campionatului 
european — Trans
misiune directă de 
la Stadionul „23 Au
gust". Repriza I. 
Ritm și melodie.
Fotbal : România — 
Italia — repriza a 
Il-a.
Film serial :
Bulevardul Paulista.
Telejurnal.

Sport. *
Mult mi-e dragă voia 
bună I — Melodii în
drăgite.

20,45
21,00

22,30
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Petrila pe itinerariul înnoirii
A

O dimineață de primă
vară cu aer purificat și 
soare strălucitor, alter- 
nînd cu umbra norilor 
ce traversau grăbiți ora
șul. O dimineață numai 
bună pentru acțiuni gos
podărești, așa cum de 
altfel, au și declarat-o 
edilii orașului, fiind du
minică. Ce aspecte mai 
semnificative am întîlnit 
la fața locului ?

La clubul muncitoresc, 
60 de elevi din clasele a 
VH-a A și C de la 
Școala generală nr. 1, 
însoțiți de profesoarele Li- 
via Dragomir și Emilia 
Albesc, au plantat mes
teceni pe zona verde. 
Colegii lor din clasa a 
X-a, însoțiți de prof. 
Ion Dan Bălan, au săpat 
gropi și plantat pe stra
da T. Vladimirescu, adi
că pe strada școlii. Ni 
s-a spus — și faptele 
văzute o confirmă —, că 
la aducerea mesteceni
lor de pe deal și planta
rea lor au participat pes
te 200 de elevi de la 
Școala generală nr. 1. 
Felicitări lor și dascălilor 
care i-au îndrumat.

Dar, în timp ce elevii 
săpau gropi și plantau în 
fața clubului, vizavi, lu
crătorii comerciali și lo
catarii din blocul nr. 31, 
cu o zonă verde destul de 
dezordonată, priveau de 
la ferestrele deschise. în 
aceeași postură i-am vă
zut și pe mulți dintre 
nefamiliștii găzduiți în 
căminul de pe strada T. 
Vladimirescu. Nu le so
licitase nimeni calitatea 
de admiratori, mai ales 
că aveau destul de lucru 
pe zonele verzi 'ce le a- 
parțin și nu le 
deloc bine. Erau

V ______

tați toți la acțiunile de 
înfrumusețare, dar... Hîr- 
tii și alte reziduuri îi aș
teptau și pe locatarii din 
blocul 54 de pe strada 
Republicii.

...Cartierul 8 Martie. 
Imaginea generală, cu cî- 
teva excepții, pe care le 
vom sublinia, plăcută, 
în cursul săptămînii tre
cute, dar mai ales sîm- 
bătă — ne-au precizat 
însoțitorii —, s-a făcut

Așa i-ar sta cel mai bi
ne 1

...Dar, un pasionat al 
florilor și bunului gust 
întîlnit în incinta Școlii 
generale nr. 
cartierului, 
pat (am 
scurt timp) 
părerile optimiste, 
ferate. „îl vedeți — arată 
spre un vlăstar de arbo
re ornamental de pe pe
luza din fața școlii —

5 din inima 
ne-a estom- 
dori pentru 

gîndurile și 
pre-

CONFRUNTĂRI LA FAȚA LOCULUI

Dovada con- 
era 
La

56 și

aspectul 
blocurile 
58, cetă_ 

grebla- 
zonelor 
16, mi- 

■ schimb 
ie-

stătea 
aștep-

curățenie, 
cludentă 
cartierului.
nr. 38, 55, 
țenii continuau
rea și aranjarea 
verzi. La blocul 
nerul șef de 
Gheorghe Tomulescu 
șise primul pe zona ver
de, deși era doar la cî- 
teva ore de la ieșirea 
din mină. „Singur" ? — 
l-am întrebat. „Vin și 
ceilalți locatari, i-am 
mobilizat, în mod sigur 
și zona blocului nostru 
își va schimba azi în
fățișarea". Există oare 
un exemplu mai frumos 
ca acesta 7

Modernul cartier se re
comanda prin multe zo
ne verzi, ordonate, cura
te, cu mulți trandafiri și 
alte flori, cu unele gră
dini la fel de frumoase 
(dar și cu unele garduri 
inestetice). II dorim pe 
tot, dar absolut tot, în 
această postură demnă, 
plăcută, odihnitoare și e- 
dificatoare 
ritul civic, 
locuitorilor 
majoritate 
nici.

pentru spi- 
gospodăresc al 
lui, în 
oameni 

mineri

mare 
har- 

destoinici.

a rămas singur. Am plan
tat vreo 20, dar au fost 
smulși de necunoscuți“. 
Să fie oare chiar atît de 
necunoscuți autorii 
demnei fapte ? 
bil I Trăiesc în 
sînt în preajma 
neavoastră, harnici 
podari ai Petrilei. 
tați-i 
eroarea 
re se complac. Puneți-i 
să repare ce au stricat. 
Respectul față de mun
că impune aceasta. Im
pune, de asemenea, ca 
autoturismele proprieta
te personală, chiar dacă 
sînt ale unor oaspeți, 
să nu fie parcate pe zo
nele verzi, așa cum au 
făcut posesorii mașinilor 
nr. 1 HD 5527 și 3 TM 
6624 în fața blocului nr. 
29 (în alte cazuri, auto
turismele sînt parcate, 
la fel de greșit, pe alei 
înguste, fapt ce determi
nă blocarea suprafeței 
carosabile și imposibili
tatea accesului pentru 
alte autovehicule). Rămî- 
nînd în același cartier, 
8 Martie, nu ne-am pu
tut explica i 
sența oricărei

ne- 
Imposi- 
cartier, 

dum- 
gos- 

Depis. 
și demonstrați-le 

retrogradă în ca-

nicicum ab_ 
i inițiative

Uricaniul
La inițiativa consiliu

lui popular, care a decla
rat duminica trecută, zi 
muncă patriotică, sute 
locuitori ai Uricaniului 
luat parte la acțiunile 
înfrumusețare. De la limi- 

orașul Lupeni 
de Brazi 
transfor-

de 
de 
au 
de

ta cu 
pînă la Valea 
șoseaua a fost 
mată într-un adevărat șan
tier al înfrumusețării. Au 
fost curățate șanțurile 
pentru scurgerea apei pe 
o distanță de circa 6 km, 
au fost reparate șl văruite 
gardurile cu sprijinul ce
tățenilor dintre care îi a- 
mintim pe Gheorghe Fi- 
limon. Ion Văgăun, Cons
tantin Ciubotaru, Vasile 
Roncea, Constantin Dobîr- 
ceanu și al celor peste 200 
de elevi conduși 
fesorii Dumitru

de pro- 
Sîrbuscă

șantier al înfrumusețării » •
și Ion Dicu. în 
lectivelor de locatari s-au 
aflat deputății. Au fost 
văruiți arborii ornamen
tali de pe întreaga supra
față a orașului, s-au plan
tat peste 500 arbori și 100 
m gard viu, au fost săpa
te și aranjate rondurile 
de flori de pe arterele 
principale. Printre cei mai 
harnici gospodari ai 
șuiul s-au numărat 
drei Kovacs, 
Maria Lăscan, 
tase, Maria 
Vasile Jianu, 
Rață, 
Gheorghe Ristea, 
ra Cavan, Victor 
Ioan Dicu, Ioan Botoi, Io
sif Szelan, Radu Antonie, 
Gheorghe Poenaru, Maria 
Vișan și alții. în noul car

fruntea co-

ora-
An-

Ilie Cismaș, 
Vasile Năs- 

Cucerezan, 
Gheorghe

Constantin Papa, 
Elefte-
Radu,

tier Bucura a început a- 
menajarea unui parc și a 
ungi străzi la intrarea în 
cartier. Aici au fost adu
se 120 tone de pămînt la 
care au contribuit în mod 
deosebit conducătorii auto 
Constantin Nădrag, Cons
tantin Beacă, Lascu Ciu- 
rea, iar dintre cetățeni 
s-au remarcat Victor Ho- 
dea, Iustin Căldăraru și 
Lucreția Bolea de la blo
cul 17. Nu același lucru se 
poate spune despre loca
tarii blocurilor 3 și 7 din 
centrul orașului, unde nu 
s-a văzut nici o mișcare, 

blo- 
fie 
ce-

iar rondurile din fața 
curilor îi așteaptă să 
puse și ele în rînd cu 
lela’.te.

llie COANDREȘ

gospodărești (pînă dumi
nică), din partea locata
rilor blocurilor 26 și 33. 
Mai ales în spatele blo
cului 33 am văzut un 
peisaj pestriț, cu zeci 
de pungi de plastic și al
te reziduuri aruncate pe 
geam de sus. Cum adică, 
spațiul din spatele blo
cului, nu face parte din 
cadrul dv. de viață ? A- 
vertizăm: comoditatea
poate să vă aducă, pe 
lîngă oprobiul general, 
și amenzi meritate, loca
tari ai blocului 33.

Spre mulțumirea noas
tră nu am plecat din 
Petrila cu impresia pro
dusă de aceste aspecte. 
Brigadierul silvic Traian 
Roman și pădurarul" llie 
Cîmpeanu, abia sosiți la 
consiliul popular cu cî- 
teva mii de fire de gard 
viu, scoase de un grup 
de tineri de pe versanții 
stîncoși ai pîrîului Cor- 
bu, ne-au readus la pă
rerile concludente des
pre hărnicia petrilenilor. 
In completare, activita
tea unor deputați ca Vic
toria Sicoe, Petru Sat- 
mari, Marieta Popa, 
Elisabeta Ciort, loan Ne- 
greanu, Luca Boantă, 
Maria' Penu, Nicolae Cic 
și altora, modul în care 
cadrele didactice și ele
vii de la toate școlile, ca 
și majoritatea cetățeni
lor au înțeles să partici
pe la înfrumusețarea o- 
rașului, constituie, 
preună cu munca 
șamentului de 
tori ce înalță 
ficii sociale.

îm- 
deta- 

construc- 
noile edi- 
imaginea 

prezenței Petrilei pe iti
nerariul înnoirilor soci
aliste, al modernizării.

Toina ȚAțARCĂ

mij- 
în 
de 

gri- 
a-

Valorificarea materia
lelor refolosibile, mai pre
cis a sticlelor și borca
nelor, constituie o impor
tantă acțiune socială 
care se 
educația cît și 
față de 
nomică complexă și foar
te actuală: economisirea 
materialelor și a energiei, 
în multe scrisori, grupuri 
de 
ne 
peni 
zare 
în 
un aspect de interes mai 
larg) ne semnalează că în 
unitățile alimentare, deși 
există precizări clare în 
acest sens, nu se primesc 
sticle și borcane. Iată de 
ce am întreprins' la începu
tul acestei săptămîni 
raid prin unități 
men tare din Lupeni 
situații similare aflăm că 
sînt și la Petrila).

Această acțiune de co
lectare se află într-o rela
ție nemijlocită cu o a’.tă 
problemă : transportarea
ritmică a ambalajelor din 
magazine, domeniu ce a- 
parține îndeosebi unei în
treprinderi : I.C.R.A.

La unitatea nr. 261, deși 
s-au întocmit mai multe 
referate (20 ianuarie, 
februarie) către 
Lupeni, 
tru 
lor 
în așteptarea unui astfel 
de 
vete, sticle, borcane) 
mai mult aruncate 
depozitate într-o 
vizație din spatele unității. 
Gestionara Lucreția Don- 
ciu, ne-a spus că se pri
mesc atît sticle cît și bor
cane, dar a sugerat și că 
„ar trebui ca cetățenii să 
le predea magazinelor celor 
mai apropiate, -de 
se aprovizionează 
cei".

— în 4 aprilie 
a ridicat 500 de lăzi, 
spunea Sidonia

în 
concentrează atît 

atitudinea 
o problemă eco-

gestionara unității 
Dar mai avem cel 
pentru o mașină...

— Cu ambalajele

268. 
puțin

gospodi- „ 
din Lu- 
(o sesi- 
adresată 

acest fel evidențiază

stăm 
foarte rău, ne-a spus Ni
colae Florea, 
iul 
Depozitul este plin, i 
peste 3 mașini. în loc 
se evite consumul 
combustibili, mașinile 
re ne aduc

Raid-anchetă

un 
ali- 

(deși

20
I.C.S.M. 

o magazie pen- 
depozitarea ambalaje- 
încă nu s-a amenajat.

spațiu, ambalajele (na- 
sînt 

decît 
impro-

la care 
de obi-

I.C.R.A.
ne

Ciopeică,

responsabi- 
magazinului nr. 277. 

sînt 
: să 

de 
ca- 
în- 
în 
de 

ma
id D

marfă se 
torc goale.
4 aprilie, 
exemplu,

2 
delegata 

refuzat să

~ șina
7415, însoțită de 
Mariana Duță, a 
ia ambalaje.

In aceste condiții spa
țiile în care ar trebui să 
se afle mărfurile, 
ticsite de ambalaje 
de lăzi numai cu sticle de ' 
sirop și borcane).

Unitatea nr. 267 este bi- ' 
ne . aprovizionată, foarte . 
bine gospodărită și între
ținută. Dar spiritul gos
podăresc nu este dus pînă 
la capăt : ambalajele sînt 
depozitate în spatele ma
gazinului, complet lipsite 
de securitate. „Ne sînt sus
trase în mod frecvent fie 
navete, fie sticle și borca
ne, -ne-a mărturisit Fran- 
cisc Brașovean, responsa
bilul magazinului. Dacă 
I.C.R.A. le-ar lua în mod 
ritmic, am fi scutiți 
astfel de griji 
concentra atenția 
asupra aprovizionării 
servirii populației", 
mai în luna martie 
ceasta unitate s-au 
ziționat sticle și borcane 
în valoare de 211 000 lei ; 
la magazinul 10 din Vul
can în valoare de peste 
79 000 lei. Sînt cifre care 
ne arată cît de importan
tă este această acțiune, 
mai ales atunci cînd se 
întîlnește și cu o autenti
că, nu episodică respon
sabilitate a lucrătorilor de 
la I.C.R.A. față de munca 
lor.

sînt
(250 •

de
și ne am 

numai
Și 

Nu
la a- 
achi-

Tiberiu SPÂTARU

Lecția 
opiniei publice

Majoritatea călători
lor ce folosesc 
toacele de transport 
comun dau dovadă 
mult simț civic, avînd 
jă să nu degradeze
ceste mijloace. Din păcate 
mai sînt și cazuri 
sînt în dezacord 
mele de conduită, 
xemplu joi, 24 
a.c., ora 15,30, în 
zul Petrila 
cu numărul 31—HD—5258, 
în stația Dărăncști discu
ții mai aprinse. Ce se în- 
tîmplase ? O călătoare, în
tre două vîrste, era cri
ticată deoarece pusese o 
plasă cu varză murată pe 
scaun. Sub focul criticii 
colective călătoarea s-a 
văzut obligată să șteargă 
scaunul. Nu am stăruit să 
aflăm cum o cheamă, dar 
cu siguranță că lecția 
primită îi va servi în vi
itor. De altfel, luînd ati
tudine fermă oriunde ne-am 
afla vom contribui pe loc 
la remedierea neajunsuri-

care 
cu nor- 

De e- 
martie 

autobu- 
Aeroport

BELDIE, coresp.

Răspundem cititorilor
BOITOȘ, 

scrisoarea

în 
nu

• IOAN 
Vulcan : Din 
dv. adresată redacției re
zultă că v-ați reîncadrat 
în muncă în subteran a 
doua zi după expirarea 
pensiei de invaliditate. 
Perioada cît ați fost 
pensie de invaliditate
este considerată vechime în 
muncă, dar nici nu afec
tează continuitatea, cu atît 
mai mult că v-ați înca
drat la. aceeași 
consecință, vă 
de concediul de 
pe cele 11 luni lucrate din 
anul 1982 cît și de supli
mentul de zile de conce
diu pe aceeași perioadă de 
timp acordat celor ce mun
cesc în subteran.
• IOAN ȘOPTEREAN, 

Lupeni : Am intervenit 
pentru dv. la E.G.C.L. Lu-

mină. In 
bucurați 
odihnă

peni pentru a se remedia 
defecțiunile semnalate. în 
privința doleanței de a vi 
se repartiza o altă gar
sonieră, puteți să vă a- 
dresați consiliului popu
lar al orașului Lupeni, un
de vi se poate rezolva ce
rerea.
• STELICA BANA, Lu

peni : Pentru că nu ne-ați 
dat adresa dv., nu v-am 
găsit și, firește, nu vă pu
tem ajuta. Dacă doriți e- 
lucidarea cazului, treceți 
pe la redacție.
• PATRU CARLIGEL, 

Vulcan : Problema ridi
cată de dv. este rezolva
tă. Vă puteți prezenta la 
stațiile PECO din Valea 
Jiului, respectiv Livezeni 
și Vulcan, pentru a vă ri
dica benzina pentru mo
tocicletă.

nive
lează un nou 
spațiu pen
tru iarbă și 
flori.

Foto :
Liviu BOTA

PE URMELE MATERIALELOR PUBLICATE

ia
își
apărut

Referitor 
„Municipiul 
gospodarii", 
„Steagul roșu 
din 11 martie a.c., 
ducerea I.C.M.M. ] 
șani ne face 
următoarele : 
sus menționat a fost pre
lucrat cu toți șefii 
șantiere și secții 
dința operativă 
mînală din 21 
1983, conducerea 
ții atrăgînd 
ducerilor

articolul 
așteaptă 

în 
nr. 9486 

., con- 
Petro- 

cunoscut 
„Articolul

de 
în șe- 
săptă- 
martie 
unită- 

atențla con- 
subunităților

Receptivitate
asupra necesității res
pectării cu strictețe a 
prevederilor legii nr. 10 / 
1982. în data de 19 
martie 1983, cu adresa 
nr. .5004, li s-a făcut cu
noscut șefilor de șantie
re și secții să prelucreze 
cu tot personalul mun
citor din subordine le
gea nr. 10/1982 în vede
rea respectării ei întoc-

mai, precum și să ia 
măsuri concrete ca pînă 
la data de 15 aprilie 1983 
— și permanent —, să se 
asigure întreținerea și 
păstrarea ordinii și cură
țeniei pe străzi, drumuri, 
să asigure curățirea ve
hiculelor la ieșirea din 
șantier și din stațiile 
de betoane, să curețe dru
mul în dreptul lucrărilor 
în curs de execuție. Vă 
mulțumim pentru sesiza, 
rea justă făcută".



în Comitetul de dezarmare de la Geneva a fost prezentată

Concepția 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la reducerea pericolului 

nuclear
GENEVA 7 (Agerpres). 

— In Comitetul de de
zarmare de la Geneva a 
fost -prezentată concepția 
p reșed i n tclui Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la imperativul 
unor măsuri urgente, efi
ciente și practice, de re
ducere a pericolului nu
clear în Eoropa și de creș
tere a securității tuturor 
țărilor, în primul rind a 
celor neposesoare de ar
me nucleare, al asigurării 
dreptului tuturor statelor 
la o dezvoltare liberă și 
independentă.

Șeful delegației româ
ne în Comitet, ambasa
dorul Ion Dateu, a pre
zentat pe larg conside

BRASILIA 7 (Agerpres). 
La Sao Paulo, important 
centru industrial al Bra
ziliei, au continuat — 
pentru a treia zi consecu
tiv — manifestațiile de 
protest ale șomerilor. Du
pă cum informează agen
țiile internaționale de 
presă, peste 2D00 de per
soane au cerut să li se 
asigure locuri de muncă 
prin intermediul unei po
litiei economice juste.

Pentru a evita eventu
alele incidente, poliția din 

rentele și orientările pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat si
tuația deosebit de grea 
ce există în IȘuropa, unde 
se află concentrată cea 
mai mare parte a arma
mentelor și, în primul 
rînd a armamentelor nu
cleare.

Poziția României și a 
președintelui ei, afirmată cu 
claritate și fermitate, este 
că în aceste condiții pro
blema luptei ’ pentru de
zarmare și împiedicarea 
amplasării de noi rachete, 
retragerea și distrugerea 
celor existente, constituie 
pentru Europa o problemă 
fundamentală, vitală.

Șomajul în lume
acest oraș a fost pusă în 
stare de alertă.

★
ROMA 7 (Agerpres). — 

Raia șomajului în Italia a 
atins în luna ianuarie 9,8 
la sută, comparativ cu 9,3 
la sută cit se înregistrase 
în aceeași perioadă a a- 
nului trecut, relevă date
le institutului național de 
statistică ISTAT, din Ro
ma. După cum menționea
ză agenția Associated 
Press, în prezent, din to
talul forței de muncă — 
22,64 milioane persoane

Ambasadorul român a 
subliniat importanța pe 
care o au propunerile a- 
vansate de numeroase sta
te privind crearea de zone 
libere și arme nucleare în 
nordul, sudul și centrul 
Europei și a prezentat pe 
larg acțiunile țării noas
tre pentru întărirea cola, 
bonării și incnederii in 
Balcani, pentru transfor
marea acestei regiuni în- 
tr-o zonă de bună veci
nătate și de cooperare 
pașnică, fără arme ' nucle
are și baze militare stră
ine,

Delegația română a pre
zentat, de asemenea, mai 
multe propuneri concrete 
privind desfășurarea ne
gocierilor din Comitet.

— 2,21 milioane șomează. 
Categoria cea mai afecta
tă o constituie tinerii, nu
mărul celor în vîrstă de 
până la 29 de ani care 
sini în căutare de lucru 
fiind de 1,65 milioane.

♦
BRUXELLES 7 (Ager

pres). — La Bruxelles s-a 
anunțat că numărul șo
merilor înregistrați ofi
cial în Belgia a fost în 
luna martie de 565 861, 
dintre care 170 621 tineri 
sub 25 de ani, informează 
agenția France Presse.

Acțiuni în favoarea
păcii

WASHINGTON 7 (A-
gerpres). — în orașul Esh- 
land din statul Oregon a 
fost înființată o organi
zație obștească denumită 
„Casa păcii", care reuneș
te activiști locali ai miș
cării partizanilor păcii și 
ai înghețării arsenalelor 
militare. Recent, munici
palitatea locală a adoptat 
așa-numita „Decizie 56" 
prin care localitatea Esh- 
land și împrejurimile sale 
au fost proclamate drept 
zonă denuClearizată.

★
OTTAWA 7 (Agerpres). 

— Municipalitatea din 
Vancouver (cel mai mare 
oraș canadian de pe coas
ta Pacificului) a adoptat 
hotărîrca de a prezenta în 
luna iunie, în cadrul Con
ferinței anuale a Federa
ției municipalităților ca
nadiene, o serie de rezoluții 
antimilitariste. Printre ele

LA AMSTERDAM s-a 
anunțat că poliția din a- 
eest oraș olandez a des
coperit și confiscat, la fi
nele lunii trecute, o can
titate de 9,‘5 kilograme he
roină, efectuînd, totodată, 
nouă arestări r în rîndul 
persoanelor angajate in 
traficul de stupefiante, in
formează agenția France 
Presse.

IN LUNA FEBRUARIE 
a acestui an producția in
dustrială a R.F. Germania 

se va număra o propunere 
de proclamare a Canadei 
drept zonă denucleariza- 
tă și o a doua care va 
cere interzicerea experi
mentării de rachete ame
ricane de croazieră pe te
ritoriul Canadei,

ât x
LONDRA 7 (Agerpres). 

— Secretarul general al 
mișcării Campania pentru 
dezarmare nucleară (C.N.D.) 
din Marea Britanîe, Bruce 
Kent, a declarat ziarului 
„Momind Star" că, în pre
zent. peste 60 la sută din
tre cetățenii britanici de 
tind, reprezentînd diver
se pături sociale și avînd 
convingeri politice diferi
te, participă la lupta pen
tru evitarea pericolului 
nuclear, împotriva am
plasării noilor rachete nu
cleare americane pe te- 
ritorul țării și a intensifi
cării cursei înarmărilor.

a înregistrat un recul de 
2 la sută, a anunțat Mi
nisterul Econimiei de la 
Borm, citat de agenția 
DPA. S-a precizat că 
deosebit de mult a scăzut 
producția in ramura cons
trucțiilor.

REZERVELE DE AUR 
și devize externe ale Ma
rii Britanii au scăzut în 
luna martie cu 287 milioa
ne dolari, a anunțat mi
nisterul de finanțe al a- 
cesteî țări. La sfirșitul lu
nii, rezervele — euprin- 
zînd aur, dolari. devize 
convertibile și drepturi 
speciale de tragere — se 
cifrau la 16,29 miliarde 
dolari.

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Raidul vărgat ; 
Unirea : Quo vadis Homo 
sapiens.

LONEA : Prea tineri
pentru riduri.

ANINOASA : Provoca
rea dragonului.

VULCAN — Luceafărul: 
Și caii se împușcă, nu-i 
asa ?

LUPENI — Cultural î 
Secvențe.

URICANI : Zestrea
domniței Kalu.

rv
15,00 Telex. 15,05 Con

sultații pentru admite
rea în invățămintul su
perior tehnic. Matema
tică. 15,30 Emisiune în 
limba germană. 17,25 Tra
gerea loto. 17,30 La vo
lan — emisiune pentru 
conducătorii auto. 17,45 
1001 de seri. 20,00 Tele
jurnal. 20,15 Actualita
tea economică. 20,30 Un 
cântec pe adresa dum
neavoastră. 20,45 Forum 
politico-ideologic. 21,00 
Serial științific : „Cor
pul uman". 21,15 Cadran 
mondial. 21,40 Floarea 
din grădină. Emisiune- 
conenrs de muzică popu
lară pentru tineri inter
pret i. 22,20 Telejurnal.

VREMEA
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I 
I
I 
I

Stația meteorologică 
Petroșani comunică: 
Pentru următoarele 24 
de ore — Vreme în ge
neral frumoasă. cu cer 
mai mult senin. Vînttil 
va sufla slab pînă la 
moderat, eu intensifi
cări locale. Local se va 
produce brumă. Tempe
ratura maximă va fi cu
prinsă între plus 17 și 
plus 22 de grade, iar 
minima între plus 3 și 
plus 8 grade.

Performanța echipei române 
Universitatea Craiova comentată

de agențiile
Comentînd prima man

șă a semifinalelor cupe
lor europene la fotbal, tri
mișii speciali ai agenți
ilor internaționale de pre- 
6ă subliniază, printre alte
le, performanța echipei 
române Universitatea Cra
iova, care a reușit un re
zultat de egalitate în fața 
celebrei formații portughe
ze Benfica Lisabona, de 
două ori cîștigătoare a „Cu
pei campionilor europeni", 
chiar pe terenul acesteia. 
'Acest 0—0 înregistrat la 
Lisabona, se relevă în 
comentarii, reduce serios 
șansele de calificare în fi
nală ale fotbaliștilor por
tughezi, pe care îi așteap
tă un meci extrem de di
ficil pe 20 aprilie, la Cra
iova.

Campionatul județean de fotbal, seria Valea Jiului
După un tur în care 

s-au desfășurat multe me
ciuri -echilibrate și deose
bit de spectaculoase, a- 
vînd în rolurile princi
pale team-urile de la Mi
nerul Uricani, Avîntul Ha
țeg, Sănătatea Vulcan, 
Preparatorul Petrila și 
Paringul L o n C a, titlul 
de campioană de toamnă a 
fost cucerit de echipa mi
norilor din Uricani, echi
pă ce s-a dovedit și cea

internaționale de presă
„Universitatea Craiova 

a ținut în șah pe Benfica 
Lisabona, obținind un sur
prinzător 0—0 la Lisabona, 
în meciul tur al semifina
lei „Cupei U.E.F.A.", no
tează corespondentul a- 
gențici americane Associ
ated Press. Favorita Ben
fica, formație cu un pal
mares net superior, n-a 
reușit, deși a atacat mai 
mult, să scape de marca
jul strict om-la-om al pu
ternicilor români, din rîn
dul cărora s-a detașat 
pentru eficiența parade
lor portarul Lung, neîn
vins cu toată insistența 
internaționalului iugoslav 
Filipovici și a lui Chalana", 
scrie A.P.

La rîndul său, Agenția 

mai disciplinată echipă de 
fotbal din Valea Jiului.

Lupta pentru primul loc, 
care dă drept de partici
pare la jocurile de baraj 
pentru titlul de campioa
nă județeană și, apoi, pen
tru promovarea in divi
zia C va fi deosebit de 
interesantă. Cu trei echi
pe ce și-au anunțat încă 
din tur pretențiile de a- 
cest gen (Minerul Uricani, 
Avîntul Hațeg și Parin
gul Lonea), cu alte șapte 
echipe ce nu se împacă cu 

France Presse arată, prin
tre altele : „Benfica Lisa
bona n-a izbutit să înscrie 
în poarta Universității 
Craiova, prima manșă a 
semifinalei „Cupei U.E.F.A." 
disputată la Lisabona în- 
cheindu-se cu un rezultat 
nedecis : 0—0. Echipa ro
mână a știut timp de 90 
de minute să stăvilească 
cu luciditate și disciplină 
de joc toate asalturile, u- 
neori precipitate, ale portu
ghezilor. Sigură de ea în
săși, echipa Universitatea 
Craiova a reușit un rezul
tat prețios care-i permite 
să continue frumoasa sa 
aventură în Cupa U.E.F.A."

(Agerpres)

siguranță cu rolul de aut- 
sidere, jocurile din retu
rul ce se derulează cu în
cepere din 10 aprilie pro
mit. Noi așteptăm însă și 
multă, multă sportivita
te, lucru care cade în 
sarcina organizatorilor, a 
asociațiilor, a arbitrilor și 
juoătorilor. Așteptăm așa
dar cu optimism, și în 
campionatul județean, eît 
mai mult fotbal de calita
te.

Ioan Al, TĂTAR

Imaginea unui gest plin de semnificații

Momente de neuitat de 
la emoționanta festivi
tate de premiere care a 
reprezentat punctul final 
al competiției de schi 
în cadrul ediției a XII-a 
a „Cupei veteranilor", 
desfășurată în zilele de 
l-r-2 aprilie la Straja. 
Mulțumită inginerului 
Gavrilă Gabor, membru 
al prestigiosului foto- 
cineclub al U.E. Paro- 
șeni, colaborator al zia
rului nostru, sîntem în 
măsură să oferim citito
rilor una din imaginile 
de mare semnificație de 
la festivitatea de premi
ere ce a avut loc sîmbătă 
seara la motelul Valea 

de Pești. Multiplul cam
pion al schiului alpin 
din deceniile 30 și 40, 
făuritor și animator al 
școlii de schi pentru 
copiii minerilor din Lu
peni, veteranul Ilie Mun- 
teanu, (în medalion, în 
centrul imaginii) 
cu cîțiva dintre foștii săi 
elevi, azi, la rîndul ior, 
veterani ai schiului din 
Valea Jiului.

întreaga asistență a 
scandat îndelung nume
le veteranului stimat, 
după gestul de mare în
cărcătură de semnifica
ții pentru trecutul, pre
zentul și viitorul seinu

lui din Lupeni și din în
treaga Vale a Jiului ; de
canul de vîrstă al ediției 
a donat organizatorilor 
„Cupei veteranilor" tro
feul cîștigat în urmă cu 
50 de ani, odată cu titlul 
de campion național, tro
feu care va deveni ast
fel „cupă transmisibilă" 
pentru viitoarele ediții 
ale competițiilor anuale 
ale veteranilor schiului 
din Valea Jiului.

Beci, o secvență ale 
cărei semnificații vor 
dăinui în timp în conști
ința iubitorilor acestui 
sport al bărbăției și cu
tezanței.

Ioan DL BEK
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