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Acțiuni consecvente 
pentru îndeplinirea exemplară 

a sarcinilor de
în cel de-al treilea an 

al cincinalului. minerii 
oameni ai 

unitățile a- 
combinatu- 
carbonifer 
activitate 
transpu- 

a sarcini- 
de Con-

Ing. Dan Surulescu, 
director general 

al C.M.V.J.

"N

ACORDUL GLOBAL
asigură venituri mai mari
pentru cei care muncesc

și ceilalți 
muncii din 
parținătoare 
1 ui nostru 
desfășoară o 
amplă pentru 
nerea în viață 
lor stabilite
greșul al XII-lea și Con
ferința Națională ale 
partidului cu privire la 
dezvoltarea continuă a 
producției de cărbune. 
După aplicarea noului 
program de lucru, pe ba
za indicațiilor și orien
tărilor tovarășului Nicolae 
C'eaușescu, 
neral 
luptăm 
pentru 
treaga 
alizarea, încă din 
in care ne aflăm, 
te 90 la sută din

secretarul ge- 
al partidului, 
cu toate forțele 

a ne aduce 
contribuție

în- 
la re- 

anul 
a pes- 
consu-

mul de energie primară 
cu forțe proprii, iar în- 
tt'-o perspectivă 
ată să obținem 
independență 
a țării.

în cadrul 
generale ale 
muncii de la 
deri și de la 
combinat, am 
cu întreaga 
re și exigență 
tă, bilanțul 
din anul 1982 
bilit programe 
politice, economice și 
tehnico-organizatorice ju
dicioase, prin aplicarea 
cărora sintem siguri că 
ne vom realiza sarcinile

i apropi- 
deplina 

energetică

adunărilor 
oamenilor 
întreprin- 
nivel de 

analizat 
răspunde- 
' comunis- 
activității 

și am sta- 
de măsuri

plan
și angajamentele asu
mate în întrecerea so
cialistă pe anul 1983 și 
in continuare.

Conștienți de marile 
răspunderi ce le avem 
în domeniul creșterii și 
satisfacerii intr-o măsu
ră tot mai mare a nevoi
lor de cărbune cocsifi- 
cabil și energetic ale ță
rii, sub impulsul înnoi
tor al documentelor 
Conferinței Naționale a 
partidului și a chemări
lor în sufle țitoare ale to- 

Nicolae 
ani aplicat, 

februarie a.c.. 
de lucru de 8 

3 schimburi. în 
zi a programului

minerit, 
program 

măsuri 
coriști-

Ca și alte hotărîri de o 
inse mnă ta te excepțională
stabilite de Conferința 
Națională a partidului din 
decembrie anul trecut — 
intre care, pentru 
trecerea la noul 
de lucru și alte 
speciale adoptate
tuic stimulente de o deo
sebită valoare practică 
pentru creșterea producți
ei și productivității mun
cii — proiectul program în 
domeniul retribuirii mun
cii și repartiției venituri
lor oamenilor muncii se 
înscrie ca o măsură nece
sară în dezvoltarea eco- 
nomico-soeială a țării.

Perfecționarea sistemu
lui de retribuire are in ve
dere aplicarea unei legi

ferme a societății noastre: 
veniturile oamenilor mun
cii — prin acțiunea prin
cipiului socialist de repar
tiție în raport cu cantita
tea și calitatea muncii — 
pot și trebuie să crească 
continuu numai în raport 
cu munca depusă, cu 
/uitatele ei. 
global 
forma 
perioară 
lalte și 
actuala etapă cea mai e- 
ficientă cale de sporire a 
realizărilor. Este normal ea 
acest sistem să fie gene
ralizat, ca întreg persona
lul muncitor — direct și 
indirect productiv, maiș
trii, inginerii, tehnicienii

re- 
Acordul 

reprezintă 
de retribuție su- 

tuturor celor- 
constituie în

și celelalte categorii de 
personal, inclusiv ccl de 
conducere — să ^lucreze 1 
in acord.

în susținerea acestor i- 
dei, doresc să reliefez 
teva aspecte concrete 
muncii noastre, a colecti
vului sectorului V al I.M. 
Lupeni. De mai multe luni, 
formația service din sec
torul nostru, condusă de 
Tosif Puși își desfășoară 
activitatea în acord glo
bal. Pot afirma cu depli
nă convingere că acest fapt

cl
aie

Ing. Cornel RADULESCU, 
șeful sectorului V, 

I.M. Lupeni

(Continuare in pag > 2-a)

Zi rodnică de lucru la solariile din Lupeni
vacașului 
Ceaușescu, 
încă din 7 
programul 
ore în 
prima 
actual, producția de căr
bune a fost de 35 000 to
ne, față de 31 700 in lu
na ianuarie; au. fost zi-

(Continuare in pag. a 2-a)

Colectivul 
ai m u n 
I.A.C.C.V.J. 
necesitatea și 
toapro vizionării, 
zat de 
partid și de 
colectivă, folosește 
zi din această 
darnică 
tru pregătirea

oameni
de la

de 
i i 
conștient de 
eficiența au- 

mobili- 
organizația dc 

conducerea 
fiecare 

primăvară 
meteorologic peti

cit mai ju-

c
dicioasă a producției pro
prii de produse agroali- 
mentare.

Mai bine de două săp- 
tămini oameni ai muncii 
de la toate subunitățile de 
cantine și cămine îm
preună cu personalul tch- 
nieo-administrativ efectu
ează, prin rotație, zile de 
muncă la solariile din pe
rimetrul orașului Lupeni. 
Acțiunea a culminat cu 
ziua de duminică, 10 a- 
prilie, cînd peste 200 'de 
lucrători din cadrul în
treprinderii — împreună

\

Desfășiirîndu-și acti
vitatea productivă în 
trei abataje, minerii din 
formația condusă de 
Virgil Dumitrașcu rea
lizează cea mai mare 
producție in cadrul 
sectorului I <le la mi
na I’etrila, Brigada ra
portează, la zi, depăși
rea sarcinilor de plan

rc vi -

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 2-a)

necazuri pc care f< 
de lucru le întîmj 
mai multă vreme, 
ducerea sectorului

împrimăvărarea“ atmosferei de lucru 
a condus la redresare

Frunză, Constantin Du
mitrașcu, Stan Găinan, 
Ștefan Dorofte. Petru 
Isarie și Nicolae Ichim 
în imagine, c parte din 
componenții brigăzii.

la producția dc cărbu
ne extras cu aproape
1 300 tone

La obținerea acestui
succes și-au adus con
tribuția in egală măsu
ră schimburile condu
se de minerii Mihai

Foto ; Șl. NEMECSEK

Simbătă, 19 martie, pu
blicam în ancheta noas
tră „Stind pe cărbune, 
nu ai rezultate bune", 
o stare de lu
cruri neco- I 
respunzătoare I 
pc care am I 
constatat-o, la ț 

fteu- J 
aba- «

tajul cameră 
unde lucrează 
condusă
Ghicioiu, 
111 al I.M 
de vorbă 
de s' himl 
care s-a plins de

ing. E-
Nea- 
șeful

brigada 
de Gheorghe 

de la spctorul 
Dilja. Am stat 

atunci cu șeful 
Vasile Matei, 

unele

promis că se vor rezolva 
operativ. Să vedem cum 
s-au rezolvat.

— Necazul cel mai ma
re al brigăzii consta în 
decuplarea repetată a 
benzilor transportoare.

La o săptămînâ după 
țiuriea ziarului nu 
mai fost asemenea 
bleme, ne spune 

milian 
goe,
sectorului.
Conducerea 

sectorului 
făcut 
program

• cial de_
zii și reparații la trans
portoare, care este urmă
rit îndeaproape de ad-

cu membrii familiilor lor 
— reprezentind subunități 
de lă Loițea Și pînă la 
Uricani au participat la un 
complex de lucrări care 
s-au finalizat prin aduce
rea sub bolta de polietilen 
a celor peste 70 de solarii 
gata pregătite să primeas
că răsadurile de tomate, 
castraveți, ardei, fasole 
timpurie, alături dc ceapa 
verde care își ridică deja 
frunzele spre razele soa
relui „amplificate" de pe
licula de material plastic.

I. KARI’ATIAN

I'aza județeană a festivalului național

„Cintarea României" a

Premii pentru Halea Jiului
liceeni s-a desfășurat la Deva, faza județeană a 

Festivalului național „Cintarea României" pentru cre
ație literară. M u n i c i piui nostru a avut 
o participare numeroasă, ca autori și lucrări, țnregis- 
trind poate unul dintre cele mai mari succese ob
ținute in festivalul național: 13 premii 1 și alte nu
meroase premii II, III și mențiuni. Deși nu este prea 
literar, publicăm „clasamentul" pe r-miri literare, 
care atestă superioritatea netă a c<.,.,iilor concitadi- 
nilor noștri lată de celelalte centre (Deva, Hunedoara, 
Brad. Călan, Orăștie, Hațeg), dintre care unele cu 
tradiție și cu „nume consacrate'1. -iu obținut locul I 
și dreptul dc participare la faza republicană urmă
torii autori și lucrările lor : Poezie : Constantin A- 
lexandru de la Uricani, pentru placheta „Flori tîr- 
zii“ și Rachela Barcan, din Petroșani pentru cule
gerea „Călătorii astrale". Proză: George Holobică, 
Vulcan, pentru nuvela „Bilanțul", Natalia Man, Pe
troșani, pentru lucrarea „Vai, și atît de limpezi", Pe
tru Breben, Lupeni pentru „-Lampa minerului". Re
portaj, l’asile Alupi, Paroșeni, pentru reportajul mi
neresc „Cînd atingi cerul cu mina" și Ion 
Petroșani cu „Unelte pentru „Sacerdoțiu". 
pentru copii și tineret : Costin Iliescu ~ 
pragul cerului", George Negraru ,, 
ții" ; Teatru scurt : Mircea Andraș, „ 
încă o speranță"; Teatru în mai multe acte și 
blouri : George Magherescu, Aninoasa. 
pînă marți"; Eseu, Dumitru Velca; 
Mircea Munteanu cu lucrarea „Pietre care ard 
Prometeu înlănțuit". Calde felicitări și., 
per astru".

V ulpe, 
Teatru 

„Cu fruntea în 
Fotbal cu peripc- 

lscensor pentru 
ta- 

„De simbătă 
Istorie literară: 

sau 
„Ad aspera

Bujor MIRCESCU
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Rezultatele din producție- 
măsura eficienței muncii politico-educative

Conferința de dare de 
seamă și alegeri a sin
dicatului de la I.P.C.V.J. 
a întreprins o analiză te
meinică, în spirit critic 
și autocritic, a modului 
în care organele și orga
nizațiile sindicale au ac
ționat pentru mobiliza
rea tuturor oamenilor 
muncii la realizarea sar
cinilor de plan, la întă
rirea ordinii și discipli
nei, la generalizarea 
experienței înaintate.

Am reținut o opinie ex
primată în darea de sea
mă, aceea că activitatea 
politico-educativă nu are 
nici un scop în sine, pen
tru că nu vor fi nimă
nui de folos nici propa
ganda vizuală, nici mun
ca de la om la om, nici 
expunerile pe teme po- 
litico-ideologice, econo
mice, etice, nici inițiati
vele muncitorești, dacă 
ele nu determină rezul
tate tot mai bune în 
producție. Cum se pre
zintă din acest punct de 
vedere situația la
I.P.C.V.J. ?

în anul 1982 s-a obți
nut creșterea indicato
rului de recuperare glo
bală cu 0,5 puncte, creș
terea puterii calorifice a 
mixtelor livrate la ter
mocentrale cu 311 Kcal/ 
kg față de 1981, depă
șirea planului producți
ei de brichete cu 4173 
tone și valorificarea a 
205 900 tone șlam filtru, 
realizarea unui benefi
ciu de 2 383 mii lei. în 
primul trimestru al a- 
cestui an situația econo
mică se prezintă astfel : 
•planul producției nete 

totale a .fost depășit cu 
19159 tone, planul la 
cărbunele spălat normal 
cu 8 454 tone, iar la pro
ducția de brichete s-a 
realizat un plus de 1 000 
tone.

în aceste rezultate se 
află încorporată și acti
vitatea sindicatelor — 
care, sub îndrumarea 
organelor și organizați
ilor de partid — au or
ganizat Și urmărit mai 
riguros modul cum se 
desfășoară întrecerea
wiitt/urminr/imrfnirifn

Conferințe 
ale organizațiilor 

de sindicat
ZZZZAWzwzzwzzzzzzzzzzzzzzzzz

socialistă, diversificînd 
in același timp acțiunile 
educative pentru ridica
rea nivelului politico- 
ideologic al oamenilor 
muncii. La învățămîntul 
politico-ideologic orga
nizat de sindicate parti
cipă peste 900 de oameni 
ai muncii, la cursurile de 
calificare și perfecțio
nare au participat 978 
de muncitori, tehnicieni 
și ingineri. în perioada 
analizată, comisia ingi
nerilor și tehnicienilor a 
făcut raționalizări, îm
bunătățiri ale procesului 
de producție a căror efi
ciență economică se ridi
că la peste 3 milioane 
lei. Un obiectiv impor
tant în cadrul conferinței 
l-a constituit dezvoltarea 
spiritului de răspunde
re, de ordine și discipli
nă muncitorească. Par- 
ticipanții la dezbateri 

— Ion David, Du
mitru Agache, Alexan
dru Ficior — s-au referit 
la neindcplinirea unor 
parametri cantitativi și 
de calitate ai cărbunelui, 
la risipa de materii pri
me și materiale. Vorbito
rii Constantin Bușoniu, 
Iosif Nagy, Gheorghe Pa
nă, Magdalena Knebel, 
Petru Vințan și Oliviu 
Florea au' subliniat în 
cuvântul lor necesitatea 
îmbunătățirii calității 
cărbunelui livrat prepa- 
rațiilor, de unitățile mi
niere, îmbunătățirea mi
croclimatului de muncă 
la unele puncte de lu
cru, criticînd totodată 
stilul și metodele de mun
că ale unor birouri ale 
grupelor sindicale, reco- 
mandînd totodată nou
lui comitet de sindicat să 
acționeze mai ferm pen
tru a ridica pe o nouă 
treaptă, calitativ superi
oară, activitatea organi
zațiilor de sindicat.

Răspunderea și intran
sigența muncitorească, 
comunistă cu care a 
fost dezbătută activita
tea desfășurată de comi
tetul de sindicat de la 
alegeri pînă în prezent 
s-au materializat în nu
meroase soluții tehnico- 
organizatorice. Prepara
torii și-au exprimat voin
ța unanimă de a face to
tul pentru a materializa 
în viață mărețele obiec
tive ale Congresului al 
XII-lca al partidului.

C. GRAURE

Venituri mai mari pentru cei
(Urmarș din pag. 1)

a avut un efect pozitiv atît 
în buna funcționare a uti
lajelor care asigură ex
tracția cărbunelui pentru 
prevenirea defecțiunilor, 
cît și pentru veniturile 
muncitorilor acestei for
mații, care a realizat lună 
de lună retribuții peste în
cadrarea tarifară. Mais
trul Teodor Budelecan, 
care asigură coordonarea 
și participă nemijlocit, a- 
lături de 16 muncitori, de 
la 1 ianuarie a.c., la ope
rațiile de întreținere mi
nieră și la aproviziona
rea materială a brigăzilor 
a obținut împreună cu a- 
cești muncitori cîștiguri 
calculate după realizările

„Impriniăvărarea“ atmosferei de lucru
(Urmare din pagina 1) 

junctul șefului de sector, 
în privința artificieri
lor, deși problema este 
destul de delicată la ni
vel de mină, noi am în
treprins o acțiune de re
ciclare a acestora, ur- 
mînd ca din luna mai să 
acoperim necesitățile. 
Pînă atunci am încercat 
să orientăm "activitatea 
de pușcare preferențial 
spre brigada Ghicioiu. 
Minerul Vasile Matei se 
plîngea de aerul compri
mat. Pînă la 1 aprilie, cu 
sprijinul conducerii mi
nei, am schimbat furtu
nurile care alimentează 
acest abataj cu conduc
te metalice, care asigură 
debitul și presiunea ce
rută a aerului compri
mat. După cum am pro
mis atunci, în cadrul 
dezbaterilor, începînd 

medii ale normelor din a- 
batajele și lucrările de 
pregătiri pe care le ser
vesc. Dacă precizăm că, 
în aceste condiții, în fie
care din primele trei luni 
ale anului, ca și în prima 
decadă a lunii aprilie, toa
te brigăzile și-au depășit 
normele obținîndu-se în 
medie, o depășire cu 1,6 
tone pe post a producti
vității muncii se evidenți
ază cu claritate superio
ritatea acestei forme de 
retribuire. Planul fizic al 
colectivului, plus depăși
rile — 4 500 tone de căr
bune de la începutul a- 
nului — s-au realizat la 
noi în sector cu un efec
tiv mai mic decît cel scrip
tic cu 15 oameni, dar fon- 

chiar de a doua zi, 
maiștrii minieri contro
lează activitatea de la 
acest loc de muncă de 
cel puțin 4 ori în fieca
re schimb.

Acestea sînj măsurile 
tehnico-organizatorice în
treprinse în urma acțiu
nii noastre de presă. Dar, 
tot în ziua acțiunii am 
constatat aspecte nedo
rite, care țin de oameni, 
de mobilizarea lor, de or
ganizarea lucrului. Ast
fel, la decuplarea ben
zilor, șeful de schimb a 
părăsit abatajul și a ple
cat să rezolve dînsul por
nirea acestora, cînd în 
timpul acesta, erau de 
făcut destule la locul de 
muncă.

Articolul nostru a fost 
dezbătut în organizația 
de partid din sector, îm
preună cu membrii bri
găzii lui Ghicioiu, oame

care muncesc 
dul de retribuție, calcu
lat după producția extra
să a rămas același, fiind 
repartizat celor care au 
muncit.

Acordul global va avea 
un mare rol în întărirea dis
ciplinei muncitorești. Vor 
dispărea absentomanii, 
pentru că ei, dacă nu 
muncesc, nu vor realiza 
nici un fel devenituri, se 
vor autoelimina din for
mațiile de lucru. Venitu
rile lor-vor. reveni celor 
care lucrează, care pres
tează activitate produc
tivă în plus pentru aceas
ta. Este o regulă firească, 
ca împărțirea veniturilor 
realizate din extracția 
cărbunelui să se facă în
tre cei care-1 produc.

nii au înțeles că și de 
ei (sau că, uneori, numai 
de ei) depinde redresa
rea. Li s-a explicat că 
sînt direct interesați de 
bunul mers al produc
ției, că generalizarea a- 
cordului global îi va a- 
fecta în cazul in care nu 
pun toți mina. S-a dis
cutat despre autocondu- 
cere, autogestiune, auto
exigență.

Care sînt rezultatele 
acestor măsuri 7 Produc
tivitatea muncii în bri
gadă a crescut în luna a- 
prilie, față de martie, cu 
1 000 kg/post, în condi
țiile creșterii producției 
de la 50 tone de cărbune 
pe zi la 70 tone pe zi. 
Aceasta înseamnă că 
brigada nu numai că are 
condiții să-și realizeze 
sarcinile lunare ci poa
te să le și depășească.

Strungarul Iosif Kol- 
bert, unul din destoi
nicii meseriași de la 
1.P.S.R.U.E.E.M, Petro
șani pentru care me
seria nu mai are mul
te secrete.

Foto : Cristian ȘTEFAN

fUrmare din pap. 1)

le cînd am realizat 36 000 
și chiar 37 000 de tone. 
In cursul lunii februarie 
a.c. producția medie zil
nică de cărbune brut a 
fost de 34 275 tone, cu 
2725 tone mai mult de
cît media zilnică a lunii 
ianuarie. La huilă netă, 
realizările de pe luna fe
bruarie au fost cu 1,5 
la sută mai mari decît 
în luna precedentă, la 
huilă pentru cocs cu 5,7 
la sută, iar la huilă pen
tru semicocs cu 4,7 la su
tă mai mare. în aceeași 
lună, a crescut față de 
luna ianuarie, producția 
marfă cu 3,7 la sută, iar 
producția netă valorică 
cu aproape 12 la sută. 
Efectele măsurilor în
treprinse pentru perfec
ționarea organizării pro
ducției și a muncii, e- 
forturile colectivelor mi
niere pentru sporirea pro
ducției de cărbune s-au 
materializat într-un bi
lanț rodnic și pe luna 
martie, cînd combina
tul nostru minier a a- 
tins o producție fără pre
cedent, de 1 000 000 tone 
de cărbune, reușind să 
încheie primul trimestru 
cu o depășire a indica
torului de huilă netă de 
Valea Jiului de aproape 
20 000 tone.

In același timp, am 
făcut progrese pe linia 
creșterii indicilor in
tensivi și extensivi de 
folosire a utilajelor, în
deosebi a complexelor 
mecanizate, ceea ce ne 
dă garanția că pînă la 
finele anului 1983, vom 
realiza în jur de 40 la 
sută din producția to
tală de cărbune cu aces-

Acțiuni consecvente 
pentru îndeplinirea exemp arâ 

a saremiior de plan
te utilaje, iar pînă în 
1985 la peste 50 la sută. 
Sîntem preocupați în
deaproape de aplicarea 
pe scară mai largă a mi
cii mecanizări și să o 
extindem peste tot unde 
nu putem folosi marea 
mecanizare. Toate aces
tea ne întăresc convin
gerea că ne vom realiza 
și depăși sarcinile de 
plan pe acest an : de
12,2 milioane tone de căr
bune brut, 8,4 milioane 
tone huilă netă, din care 
peste 3,3 milioane tone 
huilă pentru cocs și se

micocs. In lumina indi
cațiilor și orientărilor da
te de secretarul general 
al partidului nostru, s-a 
reorganizat activitatea 
întreprinderilor, sectoa
relor și brigăzilor și a 
altor fronturi de lucru, 
în conformitate cu ce
rințele programului pe 
schimburi de 8 ore. A- 
vem un potențial mate

rial și uman puternic și 
o experiență bogată în 
organizarea muncii la 
toate nivelele. Ne preo
cupăm îndeaproape de 
valorificarea din plin a 
forțelor de care dispu
nem, acționînd cu prio
ritate în domeniile ho
tă rîtoare pentru asigu
rarea succesului scontat 
în creșterea producției 
de cărbune, îndeosebi a 
celui destinat cocsificării.

Acordăm o atenție 
deosebită creșterii pro
ductivității muncii pe 
toate căile : folosirea la 
maximum a capacități
lor de producție ; extin

derea gradului de meca
nizare și automatizare, 
inclusiv a micii mecani
zări ; creșterea nivelului 
de calificare a persona
lului muncitor și a per
fecționării pregătirii ca
drelor ; organizarea su- 
perioadă a producției și 
a muncii, îndeosebi prin 
extinderea acordului 
global ; stimularea ma

terială și morală a în
tregului personal de 
conducere și de execuție 
pentru rezultatele bune 
obținute în îndeplinirea 
planului. Concomitent, 
acționăm permanent în 
direcția reducerii consu
murilor specifice de ma
teriale, combustibil, e- 
nergie electrică și pneu
matică, pentru recupe
rarea materialelor și a 
pieselor de schimb reuti- 
lizabile. Un alt obiectiv 
principal de care ne o- 
cupăm îndeaproape îl 
constituie îmbunătățirea 
calității cărbunelui ex
tras și preparat, prin re

ducerea sub procentele 
admise a cenușii și umi
dității.

Conform programului 
unic de măsuri adoptat, 
vom continua acțiunea 
privind aplicarea nou
lui mecanism economi- 
co-financiar, creșterea 
gradului de eficiență e- 
conomică și a rentabili
tății combinatului, a fie
cărei unități. Avem 
preocupări deosebite în 
domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale și a 
gospodăririi judicioase a 
tuturor mijloacelor cir
culante. în mod cu totul 
special trebuie să îmbu
nătățim aprovizionarea 
locurilor de muncă și a 
transportului materiale
lor în subteran, către a- 
bataje și alte fronturi de 
lucru.

Paralel cu aceste o- 
biective, împreună cu or
ganizațiile de sindicat, 
U.T.C., trebuie să acor
dăm toată atenția edu
cării întregului personal 
pentru conștientizarea 
lui asupra răspunderilor 
ce-i revin în vederea în
deplinirii exemplare a 
sarcinilor de plan și a 
angajamentelor în între
cerea socialistă pe acest 
an și în continuare, a 
comportamentului etico- 
moral în muncă, în fami
lie și societate.

„FLORI DE MAI". La 
Lupeni, formațiile artis
tice au început pregăti
rile pentru săptămîna cul- 
tural-educativă „Flori de 
mai", intrată deja în tra
diție. Formațiile de tea
tru pregătesc două pie
se noi și un program de 
varietăți, iar formațiile de 
muzică populară „Gen- 

I țiana", „Color" și „Salt", 
I precum și grupul folk se

pregătesc pentru un bogat 
spectacol de varietăți.

ÎN NUMAI DOUA ZI
LE, tinerii sectorului I al 
minei Uricani au desfășu
rat o rodnică acțiune de 
muncă patriotică în subte
ran. Descongestionînd de 
materiale vechi 200 ml de 
galerie, ei au colectat 20 
tone fier vechi\și au recu
perat în vederea recondi- 
ționării 5 turbine și 3 re- 
ductoare de TR 3.

MAGNOLIILE. Au în
florit magnoliile din fostul 
și viitorul parc al orașu
lui din preajma noului 

sediu al Teatrului de stat 
— aflat în plin proces 
de modernizare. îmbucu
rător e faptul că prim gri
ja edililor, cei trei arbori 
de magnolii, ca și cel de 
alun — o raritate dendro- 
logică din municipiu — 
au fost ferite de lucrările 
de sistematizare.

CURS DE DEPANA
TORI RADIO-TV. Deși 
posedați o sumă de cunoș
tințe din domeniul fizicii 
și electronicii, nu vă des
curcați totuși dacă vi se 
defectează aparatul de ra
dio sau televizorul. Aveți 

posibilitatea să deveniți 
depanator radio-TV, ur- 
mind cursul organizat de 
Casa de cultură din Pe
troșani care începe în 15 
aprilie a.c. Bineînțeles, 
trebuie să vă înscrieți îna
inte de această dată. (T.Ț.)

O NOUA FLORĂRIE. 
La parterul blocului 19, 
recent predat în cartierul 
Bucura din Uricani au în
ceput lucrările de ame
najare a unui nou și mo
dern magazin de flori. Ma
gazinul va fi pus la dis
poziția populației pînă la 
1 Mai a.c.

ÎN ZONA „PIAȚA VIC
TORIEI" din Petroșani, 
constructorii de la șantie
rul 1 al Grupului de șan
tiere Valea Jiului al T.C.H. 
au început lucrările de de
viere a DN 66 în»scopul a- 
sigurării amplasamentu
lui blocului 119. Conco
mitent, în cartierul Pe
troșani Nord se desfășoară 
în ritm susținut lucrările 
de extindere a noului bu
levard — al Republicii — 
pînă in fața blocului 59 
Constructorii s-au angajat 
să finalizeze aceste lu

crări în cinstea
1 Mai. (V.S.)

D ALE DIFUZĂRII PRE
SEI. Aflăm cu surprinde
re (neplăcută !) că abona
mentele lucrătorilor de la I 
I.C.S. Mixt Lupeni la 
presă n-au ajuns (în apri
lie) pînă în -ziua de... 7 a ' 
lunii. La poșta din Lupeni I 
păcălelile țin o săptămî- I
nă ? (M.B.)

Rubrică realizată de
Dan wrttFV
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Ce e nou 

dimineață, am pur- 
convorbire cu Gogu 
pe

Ieri 
tat o 
Tonca 
la Jiul ?“

— Am 
un meci 
Corvinul, 
la egalitate > 
noi a marcat Șumulanschi, 
(din penalty), Varga și 
Florin Neagu. Meciul ne-a 
creat posibilitatea urmări
rii potențialului de joc al 
lotului, 6tadiul de pregă
tire fizică și tehnică a ju
cătorilor. în această pau
ză compctițională, efectu
ăm două antrenamente 
„tari" în fiecare zi. Se 
lucrează intens și 
accentul 
fizică și 
întîlnirea 
Sportul studențesc, tot lo
tul este apt de joc (mai 
puțin Stoinescu, acciden
tat în meciul cu F.C. Ar
geș). Joi, 14 aprilie, la ora

tema „ce e nou

susținut sîmbătă 
amical cu F.C. 
care s-a încheiat 

3—3, De la

zi.
punem 

pe pregătirea 
tehnică. Pentru 
următoare, cu

la Jiul ?
17, vom susține un „ami
cal" cu „Minerul" Paro
șeni, după care Intrăm în 
cantonament. Nu ne pu
tem permite 
nici un punct acasă, 
tru a nu dezamăgi 
ținătorii.

— Ce echipă se va 
liza cu „Sportul" ?

— Aceeași echipă 
meciul cu F.C. Argeș, 
joritatea jucătorilor 
pregătesc 
mai mult „suflet" la antre
nament ar trebui să pună 
Stana, Dina, Popa M. 
Szekely care mai au de 
cru pentru a reintra 
vederile antrenorilor.

— De ultimă oră ?
— începînd de miercuri 

dimineața, la ora 10, an
trenorul Romică Leca, îm
preună cu noi, vom face 
selecționări pentru copii 
născuti în 1970—1972.

Bujor MIRCESCU

Nu ne
să pierdem 

pen- 
sus-

uti-

din 
Ma

se 
serios. Parcă

și 
lu- 
în

FOTBAL, DIVIZIA C

Aplauze pentru Paroșeni
tra, care ridică scorul 

echipei
MINERUL PAROȘENI 

— „INTER" SIBIU 3—0 
(2—0). Un mare număr de 
suporteri ai echipei mine
rilor din Paroșeni au fost 
prezenți în tribunele sta
dionului „Minerul" din 
Vulcan pentru a urmări 
jocul echipei gazdă 
compania fotbaliștilor 

Gazdele 
din pri- 

meciului, 
atacuri 
aproa- 
scoru- 
produ- 

20, 
în

în 
de

la „Inter" Sibiu, 
se detașează încă 
mele minute ale 
construiesc cîteva 
reușite, fiind foarte 
pe de deschiderea 
lui. Acest lucru se 
ce însă abia în min. 
cînd la o învălmășală 
fața porții oaspeților Să
lăgean profită de culoarul 
liber lăsat descoperit de 
fundașii sibieni, șutează 
puternic și balonul 
tură plasa porții : 
pentru gazde. Cu 3 
nute înainte de finalul 
mei reprize, gazdele 
șese finalizarea unei 
acțiuni de atac prin

scu-
1—0 
mi- 
pri- 
reu- 
noi 
Pe-

favoarea2—0 în 
sale.

După 
practică 
mos, în limitele unei spor
tivități depline, 
pentru publicul 
cu faze „calde" 
în careul și în 
reului de 16 m i 
ților. Ultimul gol al me
ciului este realizat de a- 
celași Sălăgean în min. 61, 
care reia o centrare de pe 
extrema dreaptă cu boltă 
peste portar, stabilind 
scorul final la 3—0 în fa
voarea gazdelor. Acțiuni
le ofensive ale oaspeților 
nu au reprezentat nici un 
pericol pentru buturile 
gazdelor, fiind „rezolva
te" cu ușurință de linia 
defensivă sau de „ultimul 
om", portarul Coge.

A arbitrat corect și au
toritar Iulian Radu din 
Craiova.

pauză i 
același joc

gazdele 
: fru-

, plăcut 
spectator, 

repetate 
jurul ca- 
al oaspe-

Și în Paring se pot organiza 
reușite

Lipsa zăpezii în 
„consacrate" 
rii competițiilor 
nale de schi alpin a 
terminat organizarea 
Paring a celei de a 
ediții a campionatelor 
ționale de schi ale junio
rilor. Organizatorii s-au 
străduit — și au reușit — 
să convingă pe deplin că 
Parîngul nu 
„cenușăreasa" 
performanță 
noastră.

A fost o competiție reu
șită din toate punctele de 
vedere. Slima a dovedit 
că poate găzdui întreceri 
pînă în luna mai, ceea 
ce, recunosc specialiștii, 
Brașovul nu mai poate o- 
feri. Telescaunul, 
vul care-1 
baby-schiurile, 
I.E.F.S., cărările

zonele 
desfășură- 

națio- 
de- 

în 
37-a 
na-

este chiar
pîrtiilor de 

din țara

colecti- 
exploatează, 

cabana 
înzăpe

zite dintre pădurea cu 
brazi, frumusețea nease
muită a poienelor inunda
te de brîndușe și ghiocei 
sînt, alături de tot și de 
toate din Parîngul nostru 
o pledoarie pentru mun
te, pentru aer curat și să
nătate. Zile și nopți, oa
menii muntelui au fost a- 
lături de concurs și con- 
curenți (ni s-a vorbit fru
mos despre muncitorul 
Ionică Gheorghe de la 
I.U.M.P., care a lucrat o 
noapte întreagă, la lumi
na lanternei, pentru repa-

Fază din meciul „Mi
nerul1 "4!P.(a“r o ș’e.n i 
— „Inter" Sibiu. Una 
din reușitele acțiuni de 
atac ale gazdelor va fi 
finalizată de Sălăgean, 
care stabilește scorul 
final al partidei la 3—0, 
în favoarea echipei sa
le.

Foto : N. ȘTEFAN
Ștefan NEMECSEK

în „Cupa României" la 
fotbal , ediția 1983—1984, 
„Sănătatea" Vulcan și-a 
disputat șansa de califi
care în turul următor cu 
„Parîngul" Lonea. Cîștig 
de cauză au avut jucăto
rii de la „Parîngul" Lo
nea care au învins cu 
8—5 în timpul regula
mentar de joc, deci fără 
prelungiri și lovituri de la 
11 metri. Joi, 14 aprilie 
a.c., va avea loc ultimul 
meci din prima fază a 
competiției în care „Pa
rîngul" Lonea are ca par
teneră de întrecere echi
pa „Măgura" Pui.

competiții naționale!
Țipțer (6), Alin Gedeon 
(15), Răzvan Pop (16). 
SLALOM URIAȘ, fete, 
junioare mari : I. Kosma 
Carmen (C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc), II. Nagy Susana 
(C.S.Ș. Miercurea Ciuc), III. 
Delia Parate 
namo Brașov); 
oare mici : I. Nagy ! 
(C.S.Ș. Miercurea 
II. Delia Parate, 
driana Macrea (C.S.Ș. Șoi
mii Sibiu). Din Valea Jiu
lui, Liana Grosu (10), Mi- 
haela Hiciu (13), Corina 
Vladislav (14). SLALOM. 
Junioare mari și mici: 
I. Delia Parate, II. Nagy 
Susana, III. Cristina Pop 
(Dinamo Brașov).

Titlurile de campioni 
naționali, medaliile și di
plomele au fost înmînate 
în cadrul unei emoțio
nante festivități, de prof, 
univ. Virgil Teodorescu, 
de la catedra de schi a 
I.E.F.S., prof. Dorin Bor
za, președintele C.M.E.F.S. 
Petroșani, prof. Virginia 
Peterfi, membru al Birou
lui federal de schi, prof. 
Eugen Peterfi, directorul 
C.S.Ș. Petroșani și redac
tori ai ziarului nostru (ca
re a oferit cîștigătorilor 
diplome, insigne și medalii 
cu însemnele ziarului 
„Steagul roșu").

Mircea BUJORESCU

rarea unei instalații de 
baby-schi). Arbitrii și o- 
ficialii au încheiat, sîmbă- 
tă după amiază, o perioa
dă de muncă rodnică. Sa
tisfacția lor a fost egală 
cu cea a cîștigătorilor 
competiției. Iată-i pe ju
niorii campioni naționali. 
SLALOM URIAȘ, juniori 
mari: 1. Emilian Focșe-

(Di- 
juni- 

Susana 
Ciuc), 

III. A-

Campionatele naționale 
de schi alpin — 

juniori

neanu (A.S.A. Brașov), II. 
Nicolae Parate (Dinamo 
Brașov), III. Kristaly Pe
ter (C.S.Ș. Miercurea Ciuc) 
Locul VII a fost ocupat de 
reprezentantul nostru Flo
rian Filip. Juniori mici : I. 
Kristaly Peter, II. Ion Fră- 
țilă (A.S.A. Brașov), III. 
Ticu Martoiu (Brașovia). 
Din Valea Jiului, Dan 
Negruț (locul 13), _ Călin 
Țipțer (14) și Alin Gedeon 
(19). SLALOM: Juniori
mari : I. Fruhn Ortwin 
(C.S.S. Brașovia), II. FLO
RIAN FILIP (C.S.Ș. Pe
troșani), III. Emilian Foc- 
șeneanu, juniori mici: I. 
ion Frățilă, 
Peter, III. Biro 
(C.S.Ș. Miercurea 
Din Valea Jiului, 
Negruț (locul 5),

juniori mici:
II. Kristaly 

Ferencz 
Ciuc).

Dan 
Călin

Ambele cupe 
au rămas 

la Petroșani
Sîmbătă și duminică pe 

terenul Clubului sportiv 
școlar din Petroșani s-au 
desfășurat întrecerile ce
lei de-a XlV-a ediții a 
tradiționalei competiții 
handbalistice organizată 
de Consiliul municipal al 
organizației pionierilor 
dotată cu Cupa „Diaman
tul negru".

Competiția a debutat cu 
întrecerile rezervate e- 
chipelor de fete la care 
au participat campioane
le orășenești ale munici
piului, respectiv, școlile

HANDBAL

I

ț

î
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t

ț

*

*

i
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Șahiștii din Vale 
s-au comportat bine

în orașul 
tilor, Călan, 
șurat întrecerile sferturi
lor de finală ale campi
onatului republican de 
șah rezervat juniorilor I 
și II, precum și copiilor 
pînă la 12 ani. Au par
ticipat 38 de concurenți 
din județul nostru. Ca 
și de alte dăți reprezen
tanții Văii Jiului s-au 
comportat bine. La fete, 
pînă la 12 ani, primul loc 
a fost cucerit, de Jana 
Dalidis de la „Hidromin" 
Petroșani. Primul loc la 
juniori II a fost ocupat 
de Gabriel Adrian Biro 
de la „Preparatorul" 
peni 
care 
anul 
tlul 
țean 
tivă, 
s-a 
bruș 
Petroșani. La juniori 
pe locul II s-a clasat So
rin Popa de la „Prepa
ratorul" Lupeni. Le do-

siderurgiș- 
s-au desfă-

(
J}

din I
suc-

rim tinerilor șahiști 
Valea Jiului, mult suc- / 
ces și în fazele superi- ) 
oare ale competiției. (C.D.)1

generale nr. 1 Petrila, 3 
Lupeni, 6 Vulcan și 5 Pe
troșani, în urma rezulta
telor înregistrate trofeul 
transmisibil a fost cîști- 
gat de echipa Școlii ge
nerale nr. 5 Petroșani 
(prof. Adriana Staicu), ur
mată de Școala generală 
nr. 6 Vulcan și Școala 
generală nr. 3 Lupeni. La 
băieți, trofeul a fost cu
cerit de echipa Școlii ge
nerale nr. 6 Petroșani 
(prof. Cornelia Gherman), 
urmată de echipa Școlii 
generale nr. 5 Petrila și 
Școlii generale nr. 6 Lu
peni. Campioana orașului 
Vulcan a lipsit de la aces
te întreceri. De ce oare ?

La buna desfășurare a 
întrecerilor din cele două 
zile, și-au adus contri
buția arbitrii Vasile Ar
gint, Adrian Zarcula, loan 
Enculescu și Francisc 
Schneider.

Staicu BALOI

Lu-
(în clișeul alăturat), 
a cucerit ca și în 
trecut de altfel ti

de campion jude- 
la categoria respec- 

iar pe locul III 
clasat Eugen Am- 

de la „Hidromin"
I,

Gazdele au învins greu Goluri multe
„MINERUL" URICANI 

— C.F.R. PETROȘANI 
(2—0). Meciul începe în 
nota de dominare a gazde
lor, care, de fapt, se vor 
menține în jumătatea de 
teren a echipei adverse 
majoritatea timpului. E- 
chipa din Uricani atacă 
cu întregul efectiv, înain
tașii acesteia șutează din 
orice poziție, dar fără a- 
dresă. Aglomerația crea
tă de jucătorii echipei ad
verse în propriul careu 
ridică probleme jucători
lor din Uricani care nu 
nimeresc ținta. Deși jo
cul a avut un sens unic 
în primele 45 de minu
te, oaspeții scapă cu fața 
curată.

După pauză, aceeași no
tă de dominare, dar a- 
cum gazdele atacă pe spa

ții mai largi. Oaspeții răs
pund cu aceeași tactică, 
de apărare, dar în minutul 
49 Diniș îl obligă pe por
tarul oaspete să scoată 
mingea din plasă, 1—0 
pentru gazde. După pri
mirea golului oaspeții ini-

Văzîndu-se condusă la 
'două goluri diferență, e- 
chipa ceferiștilor iese mai 
mult la atac și are' cîteva 
ocazii bune de a reduce 
din handicap, dar ele sînt 
anihilate de apărătorii gaz
delor. Echipa din Uricani

Duminică, s-a dat star
tul și în returul campio
natului județean de fot
bal seria Valea Jiului. Ce
le mai multe goluri s-au 
marcat în meciul dintre 
„Preparatorul" Lupeni — 
„Sănătatea" Vulcan. Me-

Campionatul județean de fotbal

țiază cîteva atacuri, ast
fel în min. 55 portarul 
Găti are o intervenție sa
lutară, salvînd echipa de 
la egalare. Atacurile al
ternează de la o poartă la 
alta, astfel că în min. 62, 
în urma unui corner la 
poarta oaspeților, Bălta- 
ru se înalță intre fundașii 
centrali oaspeți și înscrie 
cu capul, și 2—0.

nu a confirmat totuși va
loarea așteptată, s-a miș
cat greoi în teren, extre
mele Bălan și Cîmpeauu 
au fost sub orice critică 
Am remarcat jocul pr. ,i 
individual (care nu a dat 
rezultate) în care a exce
lat Băltaru.

La juniori, 8—0 pentru 
gazde.

I. COANDREȘ

ciul a fost așteptat cu le
gitim interes de iubitorii 
fotbalului de la preparație 
deoarece antrenorii Emil 
Pârău și Ioan Lupea au 
întinerit mult echipa. 
Spre lauda lor ambele 
echipe au practicat un 
joc deschis cu multe faze 
de poartă și un potop de 
goluri. Pentru a păs'tra 
simetria golurilor înscri-

si frumoase»
se, gazdele au înscris prin 
trei jucători Halasz, Ră- 
doi și Oltcanu cîte trei 
goluri fiecare iar oaspe
ții au marcat la rîndul lor 
5 goluri și meciul se în
cheie cu scorul de 9—5 în 
favoarea preparatorilor. 
La juniori „Preparatorul" 
a învins cu 5—2 prin go
lurile marcate de Bejan 
și Fazecas cîte două și Su- 
ciu un gol.

x
îi) prima etapă a retu

rului campionatului jude
țean de fotbal, seria Va
lea Jiului, au mai fost ob
ținute rezultatele : „Pre
paratorul" -Petrila — „Mă
gura" Pui 3—1, „Autobu
zul" Petroșani — „Hidro
min" Pptroșani 1—1 și „A- 
vintul" Hațeg — „Parîn
gul" Lonea 1—0. (D.C.)
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„Karl Man și contemporaneitatea— 
lupta pentru pace și progres social"

BERLIN 11 (Agerpres). 
— La Berlin s-au deschis, 
luni, lucrările conferinței 
științifice internaționale 
„Karl Marx și contempo
raneitatea — lupta pen
tru pace și progres social11. 
Participă reprezentanți ai 
unor partide comuniste și 
muncitorești, mișcări de 
eliberare națională, parti
de socialiste și social-dc- 
mocrate din întreaga lume.

Delegația Partidului Co
munist Român este condu
să de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.

Conferința, transmite a- 
genția ADN, a fost deschi
să de Erich Honecker, se
cretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Con
siliului de Stat al R.D. 
Germanie.

Congresul Internaționalei Socialiste
LISABONA 11 (Ager

pres). — Participanții la 
Congresul Internaționalei 
Socialiste, ale cărui lu
crări s-au încheiat dumi
nică, au adoptat o serie 
de documente în proble
mele dezarmării, situației 
din diferitele zone ale lu
mii, precum și un mani
fest conținînd propuneri
le Internaționalei Socia
liste pentru depășirea 
crizei economice, in care 
se subliniază că lichida
rea dificultăților econo
mice. este indisolubil le

Știri din țările socialiste
MOSCOVA 11 (Agerpres) 

— în vederea moderniză
rii și sporirii eficienței 
transporturilor feroviare, 
in Uniunea Sovietică se 
desfășoară o intensă ac
tivitate de electrificare a 
căilor ferate. în anul 1983 
vor fi clectrificați 1050 
de kilometri dc căi ferate, 
ceea ce va face ca lungi
mea totală a căilor ferate 
electrificate să ajungă la 
peste 45 000 de kilometri.

ir
VARȘOVIA 11 (Ager

pres). — Pînă în prezent, 
șantierele navale din

Szczecyn au construit 372 de 
nave, dintre care 264 pen
tru export. Numai în 
cursul anului trecut, au 
fost construite 10 nave 
destinate exportului, prin
tre care și vase pentru 
prospectarea și exploata
rea bogățiilor submarine, 
relatează agenția PAP.

O intensă activitate pro
ductivă se desfășoară și Ia 
șantierele navale din 
Gdynia. în cursul anului 
trecut, șantierul naval din 
Gdynia a livrat pentru 
export trei nave de cursă 
lungă.

BEIJING 11 (Agerpres).
— Un nou tip de ventila
tor de mare eficiență des
tinat utilării minelor de 
cărbune a fost pus la punct 
de specialiștii chinezi, în 
cadrul acțiunii desfășura
te la nivel național în 
China pentru crearea de 
mașini și instalații cu con
sum redus de energie e- 
lectrică. Se apreciază că, 
dacă toate minele din Chi
na vor fi înzestrate cu a- 
cest ventilator, se va 
obține anual o economie 
de 1,3 miliarde kWh e- 
nergie electrică.

ÎN DIFERITE REGI
UNI ale Italiei s-a des
fășurat „Ziua de luptă 
pentru pace și împotri
va pericolului nuclear'1. Mii 
de oameni au participat la 
demonstrația care a avut 
loc cu acest prilej la Co- 
rniso, localitate unde se 
prevede instalarea a 112 
rachete nucleare america
ne cu rază medic de ac
țiune. Demonstrații pen
tru pace au avut loc, de 
asemenea, Ia Roma, Ve
neția și în alte mari o- 
rașe italiene.

INSTITUTUL TEHNO
LOGIC din Massachussetts 
a anunțat majorarea cu 
10,2 la sută a taxelor uni
versitare în următorul an 
de învățămînt, ceea ce va 
însemna că taxa pe care 
studenții vor trebui să o 
plătească pentru a învăța 
în acest institut se va ri
dica la 13 480 de dolari pe

an. Universitatea Harvard 
a anunțat, de asemenea, 
majorarea taxelor eu 8,7 
la sută, care au ajuns Ia 
13150 de dolari pe an.

LUNI A ÎNCEPUT la 
Nathanya, în Israel, o no
uă rundă a negocierilor 
israeliano - libanezo - 
americane în problema 
retragerii trupelor Israe
lului din Liban. Proble
me central examinate se 
referă la aranjamentele 
de securitate și relațiile 
dintre Israel și Liban.

gată de încetarea cursei 
înarmărilor.

Pronunțîndu-se în fa
voarea unor măsuri fer
me în direcția limitării 
cursei înarmărilor nuclea
re, participanții la congres 
au sprijinit ideea convo
cării unei conferințe euro
pene de dezarmare și au 
cerut instituirea unui mo
ratoriu asupra producției 
și experimentării armelor 
nucleare. Ei au subliniat, 
de asemenea, importanța 
interzicerii producției și 
acumulării de arme chi
mice și bacteriologice. Con
gresul s-a pronunțat în

favoarea creării unor zone 
denuclearizate în nordul 
Europei, în Balcani și în 
zona Oceanului Pacific, 
relevînd că acest lucru ar 
contribui la stabilitatea și 
securitatea regiunilor res
pective.

în documentul privind 
problemele economice se 
subliniază necesitatea de 
a se ajunge la o redresare 
economică și de a se re
duce șomajul și inflația, 
precum și de a se realiza 
o nouă ordine economică 
internațională printr-o co
operare mai strînsă între 
statele industrializate și ce
le în curs de dezvoltare.

FILME

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Secvențe ; Uni
rea : Incendii și locuri 
pîrjolite.

LONEA : Grănicerii.
ANINOASA i Iubește, 

iubește dar nu-ți pierde 
capul.

VULCAN — Luceafă
rul : Oricum tata mă 
va snopi.

LUPENl — Cultural ; 
Intîmplări pe muntele 
Tien Yun San.

URICANI : Mephisto.
I—II.

TV

Vremea
FURTUNI ȘI GRINDINA

DHAKA 11 (Agerpres). 
— Peste 200 de persoane 
au fost rănite în urma u- 
nei puternice furtuni în
soțite de grindină, care s-a 
abătut, timp de cinci mi
nute, asupra capitalei 
Bangladeshului, orașul 
Dhaka.

Bucățile de gheață de mă
rimea unei mingi de cri- 
chet au provocat de ase
menea, serioase pagube 
materiale.

INUNDAȚII

PARIS 11 (Agerpres). — 
Vremea proastă care s-a 
abătut de două săptămîni 
asupra Franței s-a agra
vat în ultimele zile, pro
vocând mari inundații, 
transmite agenția France 
Presse. Pînă acum, inun
dațiile au făcut cinci vic
time omenești. Numeroa
se sate au fost evacuate, 
cotele de alertă ale ape
lor fiind depășite. Regiu
nea pariziană, Alsacia, 
Lorena și o parte a centru
lui Franței sînt zonele cel•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••» ••••••••••••••••

Dosarele „Agerpres" — Lumea capitalului

pe glob
mai puternic afectate. Na
vigația pe Sena a fost în
treruptă. Mai multe șosele 
au fost închise pentru 
circulație.

★
WASHINGTON 11 (A-

gerpres). — Daunele pro
vocate de inundațiile ce 
au afectat în ultimele zile 
zone întinse din statele 
americane Mississippi și 
Lousiana s-ar putea ridi
ca, potrivit aprecierilor 
oficialităților locale, la 
350 milioane dolari, iar 
serviciile meteorologice 
au prognozat că în aceste 
state 6înt de așteptat noi 
precipitații. în intervalul 
de maximă intensitate al 
inundațiilor, aproximativ 
27 000 de persoane și-au 
părăsit locuințele. Cîteva 
mii de locuitori continuă 
să se afle în situația de 
refugiați. Duminică, situa
ția era deosebit de gravă 
la Slidell, suburbie a 
marelui oraș New Or
leans, unde pe unele străzi 
inundate apa avea o adîn- 
cime de doi metri, iar ni
velul lui Pearl River con
tinua să urce, determinînd 
numeroși locuitori să se 
evacueze.

11,00 Ecran dc vacanță! 
„Tarzan".

11,50 Actualitatea eco
nomică.

12,05 Roman-foileton : 
„Marile speranțe". 
Episodul 2.

12.35 Nestemate folclo
rice — melodii 
populare.

16,00 Telex.
16,05 Meșteșuguri din 

bătrîni transmise 
copiilor.

16,30 Clubul tineretului.
17.15 România pitoreas

că.
17.35 Oamenii înălțimi

lor albastre.
17,45 1001 de seri.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea eco

nomică.
20.35 Videoteca interna

țională.
21,05 Ancheta TV : 

„Dreptul de a te 
numi mamă".

21,25 Teatru TV : 
Actorul din „Ham
let".
Comedie de Mihail 
Sorbul.

22.15 Telejurnal.

RADIO

O lume „a tuturor posibilităților?"
Nu : O lume în care cei tineri nu au nici o 

șansă, cei bătrîni — nici o speranță

nicipale admit că au pu
ține șanse de a crea aici 
noi capacități industriale. 
După cum afirma .prima

rul orașului, Josehp Krings, 
„aici tinerii nu au nici o 
șansă, iar bătrînii nu mai 
au nici o speranță".

Cu zeci de milioane de 
șomeri — zeci de milioa
ne de oameni cărora li s-a 
răpit singura cale de ase 
întreține — lumea capi
talului a devenit o lume a 
celor dezmoșteniți de 
soartă. Rata mare a șo
majului și a inflației a 
creat, chiar și în cele mai 
dezvoltate state capitalis
te, proporții nemaiîntîl-

nite sărăciei, a permis o 
bipolarizare rapidă și îns- 
păimîntătoare și a sărăciei, 
și a bogăției, accentuînd 
caracterul exploatator, spo
liator al marelui capital 
care cunoaște doar o lege : 
cea a profitului maxim.

Extrase din presa oc
cidentală, articolele ce ur
mează învederează aces
te adevăruri amare.

„Niciodată nu ne-a fost atît de greu"
(„WIRTSCHAFTSWOCHE" — R.F.G.)

„Orașul în care tinerii nu au nici o șansă, 
bătrînii — nici o speranță"

(„NEWSWEEK" — S.U.A.)
In 1980, Klaus Stof- 

fele a fost concediat de 
la complexul siderurgic 
Thyssen, din Duisburg, 
R.F.G. A așteptat un an și 
jumătate, încercînd za
darnic să găsească o altă 
uzină dispusă șă-1 pri
mească. Apoi s-a reca - 
lificat ca electrician. A 
găsit de lucru relativ re
pede, dar peste o lună a 
fost concediat din nou. 
„Pare imposibil să mai gă
sesc vreodată de lucru la 
Duisburg", afirmă Stoffele. 
„Orașul acesta se stinge 
încetul cu încetul. Pur 
și simplu nu mai are nici 
un viitor11. Alții folosesc 
termeni și mai severi. „O- 
rașul acesta este muri
bund11, afirmă Ralph La
bonte, secretar al sindica
tului siderurgiștilor „Ig 
M’tali'.

Rata șomajului, rapor
tată la totalul populației 
din oraș, a atins 13,9 la 
sută, iar majoritatea celor 
care continuă să mun
cească au program dc 
muncă redus, cu conse
cințele respective asupra 
salariului. Și, ceea ce este 
mai rău, sînt perspective
le de viitor : oficialități
le orașului se tem că pî
nă la sfîrșitul anului în 
curs, rata șomajului ar 
putea ajunge la 20 la su
tă.

Modul de viață pare să 
se fi deteriorat aici ireversi
bil. Orașul, odată prosper, 
are, în prezent, datorii în 
valoare de 29 milioane do
lari, ca urmare a scăde
rii veniturilor provenite 
din impozite și a reduce
rii continue a populației. 
Mai mult, oficialitățile mu

Putem spune cu since
ritate că niciodată situa
ția forței de muncă nu 
a fost atit dc serioasă. În 
iarna care a trecut, nive
lul șomajului a atins o 
culme care n-a fost înre
gistrată niciodată în isto
ria țării. În prezent jiu 
au de lucru aproximativ 
2,5 milioane persoane, a- 
dică 10 la sută din totalul 
populației apte de muncă. 
Iar curba șomajului urcă. 
Chiar și o redresare in
dustrială nu va putea 
schimba nimic pînă la sfîr
șitul anului, deoarece pia
ța muncii reacționează tot

deauna cu întîrziere la 
creșterea producției și dez
voltarea comerțului. Dacă 
înainte erau afectați de 
șomaj în R.F.G. așa-numi- 
tele „grupuri periferice" 
ale societății — invalizii, 
bătrînii și muncitorii ne
calificați —, astăzi feno
menul afectează și pe cei 
care, doar în urmă cu 
cîtva timp, nici nu visau 
că-și vor pierde locul de 
muncă. Procentul de in
valizi și bătrîni din nu
mărul total al șomerilor 
s-a redus dc la 29 la 23 
la sută.

Asasinat
LISABONA 11 (Agerpres). 

— Agenția WAFA a a- 
nunțat că Issam Sartawi, 
membru al Consiliului Na
țional Palestinian, care 
participa la Congresul In
ternaționalei Socialiste din 
localitatea portugheză Al- 
bufeira, a fost asasinat cu 
focuri de armă în holul 
hotelului în care locuia. 
Comitetul Executiv al Or
ganizației pentru Elibe
rarea Palestinei a dat pu
blicității un comunicat, 
difuzat de agenția WAFA, 
în care publiniază că Sar
tawi a fosT ucis de poli
ția secretă israeliană în 
timp ce își îndeplinea mi
siunea de reprezentant al 
OEP la Congresul Inter
naționalei Socialiste.

13,00 
15,00 
16,00 
16,05 

ran. 
cului. 
Carol
diogazeta 
17,00 
17,05 
Socialismul
re practică

De la 1 la 
Clubul 
Buletin 
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16,15 Sfatul 
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Politica
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Radiojurnal. 20,10 
moria pămîntului 
nesc. 22,00 O zi
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Fapte, nu declarații de principii
(„LE SOIR" — BELGIA)

în Belgia curba șomaju
lui a început din nou să 
urce. Așa cum s-a anun
țat acum cîteva săptă
mîni, armata șomerilor a 
atins 500 000 persoane, ci
fră care nu este reală, în- 
trucit ea îi reprezintă 
numai pe acei care s-au 
înscris la oficiile de forță 
de muncă, dar nu și pe 
cei 100 000 care nu înca
sează ajutorul de șomaj și 
nici pe șomerii parțiali, 
în general, in Belgia, de 
la procesul de producție 
practic sînt excluși un mi
lion de' oameni. Aceasta 
este o sărăcire a resurse

lor umane, fenomen care 
nu va putea fi eradicat 
de actualul guvern prin 
vechile metode. Pe mă
sură ce crește șomajul, in 
declarațiile oamenilor po
liției, ale reprezentanți
lor patronatului sau sin
dicatelor se fac referiri la 
această problemă. Este 
necesar, spun ei, „să pro
movăm o politică îndrep
tată spre crearea de locuri 
de muncă", dar de
clarațiile nu sînt urma
te și de fapte. Nu numai 
că nu se creează locuri de 
muncă, dar se și lichidea
ză o mare parte dintre ce
le vechi.

Mica publicitate
PIERDUT carnete stu

dent pe numele Jurca 
Cornel și Miclăuț Voicu,

eliberate de Institutul de 
mine Petroșani. Le de
clarăm nule. (386)

ANUNȚURI DE FAMILIE

CU aceeași durere amintim că se împlinesc 5 ani 
de la despărțirea de iubitul nostru soț, tată și bunic 

MACOVEI MIRCEA
(387)

PASTRÎNDU-I vie amintirea, familia amintește 
că se împlinesc 8 ani de la decesul iubitului nostru 
soț, tată și bunic

BURDAN IOSIF
Timpul adîncește durerea, simțim continuu lipsa 

bunătății și dragostei lui de neînlocuit. (388)
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