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Adunarea festivă din Capitală 
dedicată aniversării a 113 ani 

de la nașterea lui Vladimir llici Lenin
Aniversarea a 113 ani de 

la nașterea lui Vladimir 
llici Lenin, eminent gîn- 
ditor revoluționar, strălu. 
cit continuator al învăță
turii lui Marx și Engeles, 
făuritor și Conducător al 
Partidului Comunist al U- 
niunii Sovetice și al statu
lui sovietic, luptător 
înfricat 
nobilelor
mului și comunismului, 
fost marcată, vineri după- 
amiază, printr-o adunare

ne- 
pentru triumful 
idei ale socialis- 

a

festivă organizată de Co
mitetul Municipal Bucu
rești al P.C.R., la Casa 
prieteniei româno-sovieti- 
ce din Capitală.

La adunare au participat 
numeroși oameni ai î 
cii din întreprinderile 
instituțiile 
activiști de 
stat, vechi 
partidului 
muncitorești, oameni 
știință, artă și cultură, stu. 
denți, elevi, militari.

mun- 
; și 

bucureștene, 
partid și de
militanți ai
și ai mișcării 

de

Adunarea a fost deschi
să de Dumitru Necșoiu, se
cretar al Comitetului Mu
nicipal București al P.C.R.

Personalitatea și activita
tea revoluționară ale lui 
V. I. Lenin au fost evoca
te de tovarășul Ilie Rădu- 
lescu, membru al C.C. al 
P.C.R., director general al 
Radioteleviziunii

în încheierea 
festive a fost prezentat un 
film documentar înfăți- 
șînd aspecte semnificative 
din viața și activitatea lui 
Vladimir llici Lenin.

române, 
adunării

Consfătuire cu cadre din activul
ÎN ÎNTÂMPINAREA

SĂRBĂTORII MUNCII

din minant

I.M. Lupeni

4 000 tone de cărbune
cocsificabil peste plan

Cel mai puternic colectiv al Văii 
din Lupeni continuă și în aceste zile 
fruntea întrecerii socialiste în cinstea __ _ ___
cele 478 tone de cărbune extrase suplimentar, joi, 21 
aprilie a.c., plusul cumulat de la începutul acestei 
luni se ridică la peste 4000 tone de cărbune.

Minerii acestui puternic colectiv sînt hotărîți să 
răspundă prin fapte de muncă la chemarea partidului 
de a da țării cit mai mult cărbune. Pe sectoare locul 
I este ecupat de brigăzile sectorului IV care au ex
tras suplimentar 2688 tone de cărbune, urmați îndea
proape de minerii sectorului III, care cumulează un 
plus de 2681 tone, iar locul III este deținut de co
lectivul sectorului V cu 1627 tone extrase peste pre
vederi. Cele 4000 tone de cărbune extrase suplimentar, 
cu care minerii de la Lupeni cinstesc ziua muncii, au 
fost realizate pe seama unor productivități mai mari 
decît cele planificate în medie cu 1000 kg pe post, a- 
tît în abatajele mecanizate cît și în abatajele cu sus
ținere individuală și tăiere clasică.

_______________________________________

Jiului, minerii 
să se afle în 
lui 1 Mai. Cu

7

Producții mari 
în abatajele 
minei Dîîja

Eforturile susținute de
puse de minerii, tehnicienii 
și inginerii de la I.M. Dîl- 
ja pentru a crește produc
ția de cărbune la nivelul 
sarcinilor de plan au fost 
materializate, în zilele de 
20 și 21 aprilie în reali
zări remarcabile, cînd 
extras suplimentar 730 
ne. De acum, minerii 
la Dîlja sînt hotărîți 
că totul pentru a 
ne la aceste cote 
producția extrasă 
pentru a putea 6ă 
reze minusul înregistrat în 
prima parte a lunii și a 
întîmpina cu demnitate 
ziua de 1 Mai. La 
rezultate deosebite, 
nute, o contribuție 
tanțială și-au adus 
zile din sectoarele I și II 
care au extras suplimentar 
473 și, respectiv, 374 tone 
de cărbune.

au. 
to- 
de 
fa-să 

menți- 
înalte 
zilnic 

î-ecupe-

aceste 
obți- 
subs- 

brigă-

Cointeresarea colectivă — 
un puternic stimulent în creșterea

producției de cărbune
In dezbatere publică : proiectul Programului de 
aplicare a hotărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului în domeniul retribuirii și repartiției 

veniturilor

Cu mult in
teres oamenii 
muncii de 
la întreprin
derea minieră 
Vulcan au 
luat cunoștință
șurile elaborate recent 
vederea îmbunătățirii 
perfecționării sistemului 
retribuire a muncii și 
repartiție a veniturilor 
lor ce muncesc. Este

despre mă- 
in 
Și 
de 
de 

ce- 
o

nouă dovadă a preocupări
lor stăruitoare ale condu
cerii partidului și statului, 
personal ale secretarului 
general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru îmbinarea strînsă 
a intereselor generale ale 
societății cu cerințele oa
meni'. muncii, cu aspira
țiile lor de progres și bu-

năstare. Efectul social-eco
nomic pozitiv al acestor 
prevederi se va regăsi în 
dezvoltarea activității din 
toate ramurile economiei 
naționale și creșterea ve
niturilor reale ale oameni
lor muncii, pe calea apli
cării neabătute a principiu
lui socialist al repartiției 
după cantitatea, calitatea 
și importanța socială a 
muncii prestate.

în condițiile prevăzute 
de noul mecanism econo- 
mico-financiar a devenit 
o cerință obiectivă ca la 
efortul pentru crearea de

noi valori ma
teriale să fie 
atrași în mod 
corespunzător 
toți membrii 

colectivității 
unei întreprinderi. în ace
eași măsură, este accentua
tă necesitatea intensifică
rii unor preocupări pentru 
păstrarea și valorificarea 
superioară a avuției între
prinderilor, a dotării teh
nice moderne care pătrun
de tot mai mult în gestiu
nea ee ne este încredința
tă. Pentru buna desfășura-

Arpad CRIȘAN, 
secretar al comitetului 
partid, președintele 

I.M. Vulcan

de
c.o.m.

(Continuare în pag. a 2-a)

Mercurialul nu
Vineri, 22 aprilie a.c., 

zi de piață mare la Pe
troșani In calitate de 
cumpărători, reporteri 
ai ziarului „Steagul ro
șu . lucrători de miliție 
și funcționari ai Consi
liului 
pal n« 
piața 
pentru 
cosele 
dar și pentru a urmări 
cum este respectat mer 
curialul. Iată constată 
rile noastre.

Trei fire de ceapă... 
1,50 lei

Ne apropiem de masa 
Anișoarei Sîrbu (domicilia
tă în Ișalnița — Dolj). Ce-

popular munici- 
un deplasat în 

agroalimenlară 
a ne umple sa- 
cu „prospături".

în organizarea Consiliu
lui Central al U.G.S.R., 
Comitetului Uniunii sindi
catelor din întreprinde
rile miniere, petrol, geo
logie și energie electrică 
și Ministerului Minelor, 
în Valea Jiului s-a desfă. 
șurat timp de două zile 
o consfătuire de lucru cu 
caracter de schimb de 
experiență, consacrată 
găsirii de noi căi, posibi
lități și mijloace pentru 
îmbunătățirea activității 
organizațiilor de sindicat 
și consiliilor oamenilor 
muncii în domeniul ex
tracției cărbunelui. Au 
participat mineri, șefi de 
brigadă, cadre tehnico- 
inginerești și de conduce
re, președinți ai comite
telor de sindicat și ai co
misiilor pentru proble-

car-

în-

mele economice, ale pre. 
gătirii profesionale și au- 
toconducerii muncitorești, 
reprezentanți ai între
prinderilor și combina
telor miniere din toate ju
dețele cu industrie 
boniferă.

Consfătuirea s-a
scris în cadrul preocupă
rilor generale, desfășu
rate sub conducerea or
ganizațiilor de partid pen
tru înfăptuirea hotărîri
lor adoptate de Congre
sul al XII-lea și Confe
rința Națională ale parti
dului, a sarcinilor și in
dicațiilor trasate de se
cretarul general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, la Consfă-

Ion MUSTAȚĂ

(Continuare în pag. a 2-a)

• Astă-seară, la orele 
17 și 20, grupul vocal- 
instrumental „Acustic", 
al Casei de cultură din . 
Petroșani susține două 
spectacole de muzică rock 
și country. Beneficiarii 
lor — oamenii muncii din 
orașul Lupeni. Invitați 
— Aurelian Andreescu și 
Eva Kiss • La căminul 
de nefamiliști din Vul
can, astăzi, la ora 18. o 
dezbatere pe teme ateist- 
științifice • în cadrul de
cadei cărții beletristice, 
clubul sindicatelor din 
Aninoasa vă invită să 
vizitați expoziția de car
te sub genericul „Jude
țul Hunedoara în poezie 
și reportaj" • La Casa de 
cultură din Uricani,

Mircea BUJORESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Școala trebuie să pregătească oameni 
cu înalte calități profesionale și morale

La Deva s-a desfășu
rat, ieri, un simpozion 
cu caracter național pri
vind metodologia și e- 
ficiența educativă a ac
tivității de orientare 
școlară și profesională, 
care a prilejuit un fruc
tuos schimb de 
riență în acest
niu. I^i această mani
festare a participat și 
tovarășa Rada Mocanu, 
ministru-adjunct la Mi
nisterul Educației și în- 
vățămîntului, care, î- 
naintea simpozionului 
ne-a acordat un inter
viu.

Interviu cu tovarășa 
KADA MOCANU, 
ministru-adjunct la 

Ministerul Educației 
și Invățămîntului

expe- 
dome-

— Întreaga activitate 
de orientare școlară și 
profesională din țară este 
coordonată de o comisie 
centrală. Care sînt atri
buțiile acestui organism, 
îndeosebi în acest al 
III-Iea trimestru al anu
lui de învățămînt, 
opțiunile elevilor «lin 
sele a VIII-a și a 
se cristalizează ?
— Această comisie

formată din reprezentanți 
ai direcțiilor de resort din 
Ministerul Educației și în- 
vățămîntului, inspectori

cînd

este facultativ!
duselor agricole".

Iată cum în piața 
Petroșani am cumpărat trei 
fire de ceapă verde cu... 
1,50 lei I în loc de 6—7 fi
re de ceapă verde (100 gr.)

din

...și 400 gr. pătrunjel 
cu... 5 lei !

zonele 
de școli, 

Uniunii 
ramură, 

de tineret.
foarte

generali din toate 
țării, directori 
reprezentanți ai 
sindicatelor din 
ai organizațiilor
Este un organism 
cuprinzător, cu un obiectiv 
bine definit: coordonarea 
întregii munci. de orienta
re școlară și* 
în sc 
mării 
Iar către 
meseriile 
nul de școlarizare. însuși 
planul de școlarizare se 
elaborează cu deosebită 
responsabilitate, el 
flectînd necesarul, 
perspectivă mai apropiată

profesională 
opul îndru. 
tineretului șco- 
profesiunile și 

stabilite prin pla-

sau mai îndepărtată, de 
forță de muncă în econo
mia noastră socialistă. Nu
mai în acest fel învăță- 
mîntul poate răspunde a- 
decvat sarcinilor stab^ite 
de partid, școala fiind prin
cipal factor de cultură 
educație, de pregătire 
meinică 
moral-politică — a 1 
de muncă. în spiritul 
cinilor și orientărilor 
puse la 
XII-lea 
țională 
Plenara 
iunie 1982, învățămîntul a- 
sigură pregătirea forței de 
muncă prin licee industria, 
le și agroindustriale în ca
re sînt cuprinși peste 
la sută din elevii țării, 
preciată din acest 
de 
lă

Și 
te- 

profesională. 
forței 

l sar- 
ex- 

al 
Ka

la 
din

Congresul 
și Conferința 
ale partidului, 
C.C. al P.C.R.

90
A- 

punct 
vedere, comisia centra- 
de orientare școlară și
Interviu realizat de 
Tiberiu SP \TARU

rem două legături de cea
pă. „Cit face „Trei lei, 
maică". „Cam scump...". 
„Dumneavoastră nu res
pectați mercurialul „Ce-i 
ăla, maică ?"... „Prețul fi
xat pentru vînzarea pro-

cu același preț. Dar nu 
este singurul exemplu, 
pentru că la mesele alătu
rate același procedeu 
speculă era folosit și
Elena Chiriță și Constan
tina Cartuș (ambele din I-

de 
de

Ne oprim la altă masă, 
la care vinde Ioana Lă- 
zeanu tot din Ișalnița. 
„Cum dați pătrunjelul 7". 
„Un leu legătura". Cum
părăm 5 legături și... le

Corne] BUZESCU, 
Robert TA VIAN

re-
într-o

șalnița). Și dacă ar fi nu
mai atît. Dar prima „vîn- 
zătoare" nu avea asupra 
ei nici certificatul de pro
ducător.

(Continuare în pag. a 3-a)

Schimbul condus de minerul Nicolae Șanta, 
brigada lui Francisc Barabaș, formație de lucru cu 
buna rezultate în cadrul sectorului XI investiții l’elr Ia.(Continuare în pag, a 2-a)
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Conferințe ale organizațiilor de sindicat

în spiritul grijii față de 
viața pensionarilor

(Liniare din .pag. 1)

Coinferința sindicatului 
pensionarilor din Lupeni a 
prilejuit o amplă dezbate
re asupra activității celor 
10 grupe sindicale și a 
comitetului organizației în
tre cele două alegeri. Da
rea de seamă și dezbaterile 
■1£ care au participat nu
meroși membri de sindi
cat, între care Ilarie llucă, 
Mihai Kocic, loan OCro- 
glici, Alexandru Nicola, 
Vaier Dan, Vasile Mesaroș, 
Pavel Revitea, Mihai Do- 
roftei, Iosif Veconi, Ernest 
Tomșa, Gheorghe Moldo
van și alții au evidențiat 
participarea largă a pen
sionarilor la activitatea 
diferitelor organisme obș
tești, cum sînt comisia de 
judecată de pe lîngă Con
siliul popular orășenesc, 
echipele de control ale 
oamenilor muncii, comite
tele asociațiilor de locatari, 
O.D.U.S. din cartiere etc. 
S-a relevat, totodată, preo
cuparea organizației

sindicat pentru îngrijirea 
sănătății și petrecerea plă
cută a timpului liber al 
pensionarilor. Pe această 
linie s-a arătat că în ulti
mul an aproape 500 de 
pensionari au beneficiat 
de bilete de tratament — 
individuale sau de familie 
— la diferite stațiuni bal- 
neo-climaterice din 
240 de pensionari au 
ticipat la excursiile 
nizate prin țară, la 
cursurile de șah, 
de biliard, la 
bibliotecii.

Totodată, participanții la 
dezbateri au făcut o seamă 
de propuneri pentru spo
rirea grijii sindicatului fa
ță de nevoile pensionarilor, 
pentru diversificarea 
sporirea atractivității 
țiunilor organizate | 
petrecerea timpului 
al acestora, mai ales 
cadrul Casei pensionarilor.

țară, 
par- 

orga- 
con- 

jocurile 
activitatea

Și 
i ac- 
pentru 

liber 
în

tuirea de lucru de la C.C. 
al P.C.R. din 28—29 ia
nuarie a.c., în vederea a- 
plicării cu cele mai bune 
rezultate a programelor 
stabilite pentru întărirea 
bazei de materii prime șl 
energetice a țării și valo
rificarea superioară a re
zervelor de cărbune.

Joi, în prima zi a cons
fătuirii, au fost vizitate 
atelierele întreprinderii de 
piese de schimb și repara
ții utilaje electrice și elec
trotehnice miniere din Pe
troșani, pentru cunoașterea, 
acțiunilor întreprinse pen
tru îmbunătățirea activi
tății de reparații și asigu
rării lucrărilor de „servi
ce" la unitățile Combina
tului minier Valea Jiului. 
Tot în Petroșani, 
genul de încercări 
trului de cercetare 
securitate minieră
urmărite experiențe practi
ce în vederea cunoașterii 
cauzelor și efectelor aprin
derilor de metan și praf de 
cărbune în minele grizu- 
toase.

în cursul zilei de ieri, 
la întreprinderea minieră 
Lupeni au fost prezentate

CONSFĂTUIRE

la poll- 
al Cen- 

pentru 
au fost

principalele preocupări ah' 
organizațiilor de sindicat 
și organelor colective de 
conducere pentru crește
rea producției de cărbune, 
a productivității muncii, 
valorificarea superioară a 
capacităților de producție 
și a dotării tehnice moder
ne care echipează abataje
le cu mecanizare complexă, 
pentru extinderea iniția
tivelor muncitorești înain
tate, organizarea și desfă
șurarea întrecerii socialiste.

La lucrările în plen ale 
consfătuirii au luat parte 
tovarășii Constantin Niță, 
secretar al Consiliului Cen
tra! al U.G.S.R. Dumitru 
Crăciun, ministru secretar 
de 6tat al Ministerului Mi. 
nelor, Viorel Faur, prim- 
secretar al Comitetului mu
nicipal Petroșani al P.C.R., 
I’etre Furdui, președintele 
Comitetului 
niunii sindicatelor

Li
din

ramura mine, petrol, geolo
gie, energie electrică, Gra
țiat» Faur, președintele 
Consiliului județean al sin
dicatelor.

Făcînd ample referiri la 
acțiunile proprii, Întreprin
se în vederea creșterii 
producției de cărbune, par
ticipanții la dezbateri — 
Titus Costache, Aurel An- 
gheluș, Dumitru Brebenel, 
Marcu Burtea, Mihai Bla- 
ga, Constantin Motorga, 
Ioan Roșu, Ilie Dănilă, 
Gheorghe Marchiș, Ton Ghi- 
nct, loan Stoi, Gheorghe 
Haraban, laeob Moldovan, 
Bujor Bogdan, Aurel Mă
reț, Ionel Bozdoc, Petru 
Barb — au evidențiat ro
lul hotărî tor al măsurilor 
întreprinse din inițiativa 
secretarului general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceau.șescu. în baza 
cărora începînd din * a 
doua decadă a lunii fe-

bruarie s-a înregistrat creș
terea realizărilor zilnice la 
extracția cărbunelui în ca
drul tuturor unităților car
bonifere din țară,

în referatele prezentate 
și cu prilejul dezbaterilor 
s-a arătat că întreprinde
rile miniere dispun încă de 
numeroase |?osihilități de 
îmbunătățire a indicatori
lor cantitativi și calitativi, 
în acest ■ sens, comitetele 
de sindicat, consiliile oa
menilor muncii, grupele' 
sindicale trebuie să-și in. 
tensifice preocupările pen
tru valorificarea integrală 
a potențialului uman și 
tehnic al întreprinderilor, 
să acționeze prin forme și 
mijloace viabile, adecvate 
pentru stimularea inițiati
velor, extinderea și genera
lizarea experienței pozitive, 
dezvoltarea creativității teh. 
nice și afirmarea capacită
ții proprii a colectivelor de 
soluționare a 
ce se ivesc 
extracției de cărbune.

problemelor 
în procesul

Cointeresarea colectivă
Vasile CIOPEICA, 

Lupeni

I

,1

(Urmare din pagina I)

ei parte din crescăto
rii de animale fruntași 
din Cîmpu lui Neag, ur
măresc expunerea to
varășului Ioan Mihuț, 
secretar al Consiliului 
popular orășenesc Uri- 
cani, cu privire la noile 
prețuri de achiziții a 
produselor agroalimen. 
tare și animaliere.

PROGRAMUL
Universității politice și de conducere 

filiala Petroșani
Cursurile Universității se desfășoară in zi 

luni, 25 aprilie a.c., ora 17. după cum urmează :
— anul ! — sala c.o.m., Combinatul minier ;
— anii II, III șl IV — Casa de cultură, sala arte- 
sala bibliotecii și sala mică.

re a activității noastre de 
bază — extracția cărbune
lui — și pentru 
funcționării 
■la parametri 
utilajelor, practica 
îndelungate perioade a do. 
vedit că este imperios ne
cesară cointeresarea colec
tivă în obținerea rezulta
telor economice. Acordul 
global nu este altceva de- 
cit o modalitate eficientă 
de cointeresare colectivă, 
o formă viabilă de orga
nizare a procesului de 
producție, care va avea re. 
percusiuni pozitive atit 
asupra realizărilor cît și 
a climatului de ordine și 
disciplină. Fără a se re
nunța la aplicarea crite
riului cîștigurilor progre
sive, pentru formațiile de 
la fronturile direct pro
ductive, introducerea acor
dului global va 
la întărirea 
muncitorilor de
le de întreținere, revizii, 
reparații, transport și din

i asigurarea 
neîntrerupte 
planificați a 

unei

contribui 
răspunderii 
la lucrări-

regie față de îndeplinirea 
obiectivelor principale ale 
întreprinderii. Aceste o- 
biective principale, după 
cum se știe, sînt realizarea 
și depășirea planului la 
cărbune, încadrarea în 
consumurile normate și în 
indicatorii de calitate pla
nificați.

Colectivul nostru „ges
tionează" o avuție de pes
te 1,2 miliarde lei. Consi
liului oamenilor muncii, 
conducerilor tehnice ale 
sectoarelor 1©'revin sarcini 
exprese în vederea asigu
rării integrității 
bunurilor din dotare, 
îndatorirea revine nu 
mai conducătorilor ci, 
cărui om al muncii 
întreprindere, iar 
prisma cerințelor de 
ciență pe care trebuie 
le îndeplinim, aria avuției 
noastre este mult mai cu
prinzătoare. Sînt „bunuri 
ale noastre" nu numai uti
lajele, ci și timpul de lu
cru, nu numai materiile 
prime, sau piesele

tuturor 
Dar, 
nu- 
fie- 
din 

prin 
efi- 

să

Mercurialul nu este facultativ !
(Urmare din pag. 1)

cîntârim. Stupoare... Nu
«întăresc decît... 400 gr.

mercurial, prețulIar pe
este de 4.25 lei kilogramul! 
Pentru a ne convinge 
prețul la care se i 
pătrunjelul (rădăcini) 
oprim și la masa iui Cons
tantin Badea. Aici însă, să 
vezi și să nu 
tura (cam de aceeași 
rime) costă... 2 
tură care abia 
100 gr...

Strungar 
vînzător?

; de 
vinde 

ne

crezi I Legă-
mă-

lei 1! Legă-
cîntărcște

sau...

Pe Florică Șerban, strun- 
Combinatul chimic 
Craiova îl întîlnim 
în piața Petroșani 
agricole fără for-

gar la 
lșalnița 
vin zi nd 
produse 
mc legale și cu nerespec-
tarea mercurialului. în
trebat de ce, ne răspunde 
că de fapt marfa nu este 
a lui și că el fiind bolnav 
de inimă a venit numai să

se recreeze. Chiar j 
fie ? Ce au de zis 
lui de muncă ?
Nimeni nu știe 

la salată
Ne oppim în fața 

tarabe unde, se vindea 
lată verde. Prețul s 
„negru pe alb" 
căpățină cu 4—5 foi, 
tărind sub ,100 gr. Culmea! 
Cind te gîndești că 1 kg de 
salată verde, stabilit prin 
mercurial, este de 4,50 lei. 
Oare nimeni nu știe pre
țul la salată ?
Afaceri cu... floricele
Desigur, în piață am ur

mărit și alte aspecte lega
te de vînzarea diferitelor 
produse. Este vorba, în 
primul rînd, de așa-zisele... 
floricele. 1 linca Constan
tin Jin Petroșani a făcut 
din vînzarea floricelelor 
o „profesie" rentabilă. Do-

prețul

unei
i sa- 
scris

1,75 lei o 
cîn-

vadă, bijuteriile de aur 
care o împodobesc. Nici nu 
e de mirare cînd te 
dești că... 15 gr (!) de 
ricele costă 1 leu. Un 
cui sumar dovedește 
pentru 1 kg încasează 
mai multă nici mai puțin 
decît... 6(5,60 lei ! Și— asta, 
în condițiile unui comerț 
clandestin, fără autoriza
ție I Tot o afacere renta
bilă,. pentru ea, bineînțe
les, practică și Idalia La
zar, domiciliată în Petro
șani, strada Republicii nr. 
15. Vînzînd produse aduse 
pe diverse căi, pentru u- 
nele neputind prezenta for
me legale, obține cîștiguri 
nemuncite. Un singur 
remplu ; banalele „bile pen
tru 
sint 
sînt 
cu...

în
piață am întîlnit și cițiva 
vînzători ambulanți care 
aparțin cooperativelor meș

gîn- 
t'lo- 
cal

că 
nici

e-

păr" care în comerț 
vîndute cu 2,75 
comercializate- de 
5 lei !
raidul nostru

lei, 
I.L.

prin

I fS în sprijinul depună- 
1 torilor, in cadru) C.E.C. 
î Petroșani, a fost înființat 
I un ghișeu special, numă- 
: rul 6, pentru înscrierea 
î dobînzilor în libretele dc 
1 economii. Programul de 
i lucru al acestui ghișeu, 
î ca și al celorlalte este 
; între orele 7,15—20.

■ De vineri, 22 aprî- 
î lie, în localul fostei secții 
i dc cafea aflată în subor- 
; dinea magazinului ali- 
; mentar nr. 12 din cartie

rul „Aeroport" Petroșani 
a început servirea pu
blicului o nouă unitate 
gospodina. Noua unitate 
este la dispoziția cumpă
rătorilor, între orele 6,30— 
20,30.

■ Stația A.C.R. Petro
șani mutată recent în 
strada Venus — centrala 
termică nr. 9 —, din car. 
tierul Aeroport, este zil
nic la dispoziția poseso
rilor de autoturisme. în
tre orele 8—16. Se exe

cută testări, reparații și 
revizii tehnice. Pentru 
urgențe, depanări sau 
remorcări, solicitați in
formații la telefon 42345, 
în timpul orelor de pro
gram.

■ Unitățile de coafură 
și frizerie din Petroșani 
și Petrila ce aparțin de 
cooperativa „Unirea" din 
Petroșani sînt duminică, 
între orele 7—12 la dis
poziția solicitanților.

i|
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teșugărești din Cluj, 
rămuros, Bihor, șa. 
vindeau produse d 
fecții și tricotaje fără 
mele legale necesare 
tru comercializarea 
pectivelor mărfuri in 
nicipiu) nostru.

DULCEA AROMA A
ALCOOLULUI... COSTA

O vorbă pentru... 
administrația picții
Desigur, de nerespccta- 

rea mercurialului în piață, 
considerăm că se face vi
novată și administrația pie
lii, care nu a făcut verifi
carea prețurilor la produ
sele agricole decît în mo
mentul declanșării i 
lui nostru. Și era ora 
Considerăm 
trația pîeții 
pravegheze 
respectarea 
să facă o propagandă 
zuală promptă, 
popularizarea 
stabilite prin mercurial.

raidu- 
i 11 1 

că adminis- 
trebuie să su. 

în permanență 
mercurialului, 

vi- 
pentru 

prețurilor

inițiativă 
care se 

deosebită
preocupare a organiza
ției de tineret de la mina 
Lupeni. Urmărind înde
aproape modul în care 
se încadrează tinerii în 
criteriile inițiativei comi
tetul U.T.C. pe mină a 
consacrat recenta ediție 
a gazetei „Tineretul și 
producția", respectiv, 
punctelor obținute de la 
începutul anului de tine
rii diferitelor sectoare în 
aplicarea acestei valoros-

în săptămîna care a 
trecut au fost depistați 
mai mulți conducători au
to care sc aflau la volan 
sub influența dulcei a- 
rome a alcoolului. Aceș
tia se numesc Gheorghe 
Rusu de la I.D.P. Deva 
(34 B 4185), Florian Bol- 
diș de la I.U.G.T.C. 
radea (31 BH 2748), 
mitru Olariu de la I.P.S. 
București (2 B 1214), Cos 
tică Dorin E.G.C.L. Lu
peni (41 HD 114), Dumi
tru Luț, mecanică fină 
Vulcan (1 HD 7790). Fie
căruia i-a fost aplicat 
același tratament: 500
lei amendă și permisele 
de conducere suspenda
te pe timp de trei luni. 
Vor avea suficient timp 
să mediteze la ce au fă
cut. Tot sub influența 
alcoolului a fost găsit și

O-
Du-

@ TROFEUL NOULUI
ÎNCADRAT, o ................
muncitorească 
bucură de o

se inițiative în sprijinul 
stabilizării forței de mun
că.
• RECEPȚIE. în ora

șul Vulcan a fost recep
ționat primul bloc pre
văzut în planul de cons
trucție pe acest an. Este 
vorba de blocul 48 din 
ansamblul 308. Blocul are 
20 de apartamente cu con
fort sporit și este destinat 
îndeosebi minerilor din 
localitate.

de 
să 
e- 
să 

ce
ai

lăcătuși, 
formați-

schimb, ci și forța 
muncă.
folosim cu chibzuință 
fectivele de muncitori, 
cointeresăm orientarea 
lor mai buni oameni 
muncii, mineri, 
electricieni, spre 
ile de bază ale sectoarelor, 
să acționăm pentru 
fecționarea continuă 
pregătirii profesionale 
tuturor cadrelor. Introdu
cerea unei forme stimula
tive de cointeresare cum 
este acordul global, preve
derile ce vor fi stabilite 
în condițiile specifice ale 
mineritului nostru vor a- 
vea drept efect restrînge- 
rea și înlăturarea unor căi 
de risipă — fie a timpului 
de lucru, prin reducerea 
absențelor nemotivate și 
creșterea gradului de folo
sire a celor 8 ore, fie a 
forței de muncă prin pla
sarea mai corespunzătoare 
a efectivelor și menținerea 
unui raport optim între 
personalul productiv și ne. 
productiv.

Avem datoria

per-

Heinrich Manehen, în 
timp -ce conducea moto
reta HD 8 — 847.

CU CĂRUȚA, DAR...

Fiind într-o stare avan
sată de ebrietate, loan 
Negoi, circula cu căruța 
pe mijlocul străzii prin
cipale din Petrila în- 
curcind circulația autove. 
hiculelor.

Amenda aplicată de a- 
gentul de circulație 
mai trezit puțin la 
litate, dar unde nu-i 
vai de... căruță.

★
Duminică, 24 aprilie 

1983 este permisă circu
lația autoturismelor pro
prietate personală Înma
triculate cu număr FĂRĂ 
SOȚ.

l-a 
rea- 
cap;

Rubrică realizată cu 
sprijinul Biroului 

circulație al miliției 
municipiului Petroșani

• CETĂȚENII din stra.
da Carpați, blocurile 2—4, 
„admiră" zilnic peisajul 
dezolant creat prin de
poztarea conductelor de 
la vechea centrală ter
mică pe spațiile verzi. E-
vacuarea acestor conduc- i 
te decurge anevoios, în- I 
tr-un ritm care ne face l 
să nu întrevedem salva- I 
rea zoncî verzi în aceas
tă primăvară. (I.M.)

Rubrica realizată de
Ioan DUBEK
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Astăzi, gong în tradiționala manifestare
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Prezențe ele pionierilor 
si elevilor

| Ce spun organizatorii...

I
I
I

lezi dimineață am dis
cutat la repetiții cu to
varășul Vasile Martinelli 
activist al Consiliului Cen
tral al sindicatelor, care 
se ocupa de mai mulți 
ani de organizarea festi
valului. „Credem că cea 
de-a 11-a ediție va consti
tui o reușită deplină. Pre
misele ne sint favorabi
le. Un mare 
concurenți, 
100 n-am 
nici o ediție, 
fi aspectul c< 
ceea 
mult 
ti vă. 
bine 
mai
Un alt motiv de satisfac
ție a organizatorilor este 
faptul ca am reușit să 
atragem un mare număr 
de concurenți care 
crează în domenii 
rent diferite, 
petrol, gaze, 
fapt pe ci ii 
ta, pasiunea comună, 
gostea de frumos și 
rin ța

cîțiva dintre concurenți. 
Tineri. Emoționați, eu 
gîndul numai și numai la 
concurs. Marius Dirvă- 
reanu, de la Schela Bol
dești are o voce frumoa
să și puternică. Era nor
mal să-și aleagă melodia 
„Copacul". Repetă minu
țios. „Sînt la prima par
ticipare la „Cîntecul a- 
dîncului". Am auzit că 
e un festival de prestigiu 
la care participă concu
renți bine pregătiți. Va
lea Jiului are oameni 
minunați. .'Im fost foarte 
bine primiți, deci aștep
tările nu ne-au fost înșe
late. Formația „Acustic" 
manifestă multă înțele
gere cu noi la repetiții. 
Totul este minunat...".

finii'1 are toate șansele 
că „zborul" să-i fie încu
nunat de. succes. Lingă 
ea, nerăbdătoare, să re
pete, Victoria Pascu de 
la Schela Boldești. mur
mură cuvintele cîntece- 
lor ..Dansul copilăriei", 
de Marcel Dragomir și 
„Casa mea“ de Ion Cris- 
tilioiu. Printre concu
renți o regăsim pe Ma
riana June, de la mina 
Paroșeni, care ei^lueaxă 
pentru Casa de*teultură 
din Petroșani. A mai par
ticipat la 
și știe că 
concursul

acest festival 
e greu, dar 
e concurs.

Cei care duc greul...

de 
de 
la 
ar 

dar 
mai

ii urnă'' 
mai mult 

in regi strat 
Acesta 

ntiialiv, 
ce ne bucură 
este prezența calita- 
Concurenții au venit 
pregătiți. și-au ales 
atent repertoriile.

O „veterană"...

lu- 
apa- 

minerit. 
geologie. De 
apropie ar- 

dra- 
do-

Constanța Chivulescu- 
Precup, din Filipeștii de 
Pădure, este familiariza
tă cu festivalul, știe să
lile Casei de cultură. Cu
noaște oamenii. Este la 
a 5-a ediție la „Cîntecul 
adîncului". A obținut pi
uă acum două premii spe
riate ale juriului și în 
1980 „Lampa de argint". 
Deci, o prezență „fruc
tuoasă" in festival. Ce 
și-ar dori în această edi
ție? Normal, premiul 1. 
Dar asta rămine să ho
tărască juriul prezidat 
de Aurelian Andreescu.

...și o debutantă
...Magda .Lron, din Su

ceava. pentru prima dată 
la „Cîntecul adîncului". 
După cum interpretează 
melodia „Zbor spre înăl-

....vînt de 
din grupul 
trebuie să 
peste 30 
fiecare participant 
terpretează două melodii. 
Deci, mai mult de 60 de 
bucăți pe care trebuie să 
le repete in două zile 
(fără a mai socoti și nop
țile). Mulți dintre concu
renți nu au venit cu par- 

. tituri. e multă bătaie de 
țap. dar ce nu se face eu 
bunăvoin ță...

Geo Popa : „Concurenții 
sînt buni, mulți au tre
cut de muzica ușoară de 
factură tradițională — 
vin cu bucăți de muzică 
rock, disco și, deseori, 
cu compoziții originale. 
Acesta este un mare ctș- 
tig, un pas înainte pen
tru festival".

Vali Ioniță: „O să fie 
greu, va trebui să lucrăm 
foarte atent. Avem pro
bleme de ritm, sute de 
acorduri pe care trebuie

fapt băie| ii 
„Acustic" care 

acompanieze 
de concurenți. 

in

să le ținem minte pentru 
că nu există
Valentin Banetti 
de italian din... 
este la al 5-lCu 
dar recordul îl deține or- 
yanistul Iosif Toth, care 
a acompaniat la 7 con
cursuri „Cîntecul adîn
cului" — „Mezinul" tru
pei. Nelu Baneiu, este la 
primul festival. Are 
moții, dar e convins că 
reușește să le depășească. 
La înălțime, în febra pre
gătirilor, echipa tehnică. 
Tiberiu Bordula și loszef 
Pali, care intenționează 
să ne ofere surprize: Zei- 
Ifen Blasen Masinen (un 
mecanism original cu a- 
jutorul căruia scena va 
fi inundată de baloane 
de săpun multicolore), e- 
fecte pirotehnice, umbre 
chinezești...

Astăzi, gongul. Dorim 
tuturor organizatorilor, 
concurenților, juriilor, 
mult succes !

partituri", 
(nume 

Cimpa) 
festival.

e-

Mircea BUJORESCU

De aurind, pe scenele 
Casei de cultură și în sala 
„Arta", a avut loc la Deva, 
prezentarea formațiilor de 
pionieri și elevi de liceu 
precum și a . interpreților 
individuali din județul Hu. 
nedoara, în cadrul 
republicane a 
lui național 
României".

Cele opt ore de specta
col au de
monstrat încă 
jdată că for- 
națiile școlare 
și interpreții 
individuali au 
posibilități ar
tistici deo. 
sebite. calitatea prezentă
rii lor în concurs fiind la 
cel mai înalt nivel artis
tic. A ieșit în evidență 
munca depusă de profeso
rii de muzică, de profeso
rii de limbă și literatură 
română, de profesorii de 
desen, învățători, de cele
lalte cadre didactice 
tru buna pregătire a 
piilor.

Valea Jiului a fost 
zentă eu un număr 
treisprezece formații și so
liști, aparținînd școlilor 
generale și liceelor. S-au 
evidențiat prin calitatea ar-

etapei 
Festivalu- 
„Cîntarca

tistică orchestra de muzi
că ușoară a Liceului indus
trial nr. 1 Lupeni, „Dansul 
cu temă", inspirat din via
ța și munca minerilor al 
Casei pionierilor și șoimi
lor patriei Lupeni, orches
tra de muzică ușoară a 
Școlii generale nr. 1 Lu
peni, dansul clasic și gru
pul coral-cameral ale Școlii 
generale nr. 1

VZ/ZZZ/ZZZZZZZ//ZZ/////ZZ/ZZZZZZZZ.)

Festivalul național 
„Cîntarca României"

VMnmiiwtfiiiMMMninh

pen- 
co-

pre- 
de

din Petroșani, 
montajul mu- 

zical-literar- 
coregrafic al 
Școlii gene
rale nr. 6 din 
Betrila, for
mația de dan. 
suri populare 

a Școlii generale din 
erorii. Au participat 
succes și formațiile 
„jocuri muzicale" ale 
Iii generale nr. 1 Lupeni 
și a Școlii generale Ani- 
noasa, montajul literar- 
muzicâl-coregrafic al Li
ceului industrial nr. 1 din 
Petroșani, dansul de socie
tate al Școlii generale nr. 
5 din Petroșani, solistul 
folk Viorel -Bălan, grupul 
vocal-instrumental de mu
zică folk al Liceului in
dustrial din Petroșani.

Îs-
cu 
de 

Șco-

Prof H. ALEXANDRESCU

J 
(
I
i
I

)

Ilie Stefan» 35 de ani de fidelitate
pentru teatrul minerilor

Printre cei 40 de actori, 
ani ve- 

pentru 
de 
afla

de bine".
Au cuvîntul 
concurenții...

Printre „picături", 
repetiție, di.'.loadni

„Quo vadis ?“. Fotografia prezentată în concurs de Nemeth Francisc, Vulcan.

care acum 35 de 
neau în Petroșani 
a închega Teatrul 
„Valea Jiului" se 
ilie Ștefan. De atunci 
pînă în prezent el a rămas 
credincios instituției noas. 
tre, puțind să aducă' azi 
mărturie despre drumul 
parcurs prin ani de teatru) 
minerilor. în 1948 cînd se 
înființa Teatrul din Vale, 
defileul Jiului răsuna de 
hărnicia entuziastă a bri
gadierilor veniți din în
treaga țară ; și actorii e- 
rau străbătuți de o aidoma 
minunată stare creatoare. 
„Cu toții eram intr-ade
văr, cuprinși de gîndul de 
a face ceva bun și trainic — 
mărturisește Ilie Ștefan —, 
iar pentru noi era o expe
riență pasionantă să pu
nem temelia unui teatru 
pentru mineri. Veneam de 
la teatrul poporului din 
București, instituție din al 
cărei colectiv au luat naș
tere două teatre : cel de 
aici și cel de la Brăila. 
Anii au trecut — iată, sînt 
35 ! — și eu am rămas fi
del teatrului și acestor lo
curi și oameni de care 
m-am atașat în așa fel în- 
cît mă simt acasă". O sta
re de entuziasm care pen

tru Ilie Ștefan s-a substan- 
țializat în fidelitate față 
de teatrul nostru și, mai a- 
les, față de spectacolele 
dorite și, deseori, realizate 
la un nivel calitativ supe
rior. Teatrul se deschidea, 
cum era și firesc, cu opera 
reprezentativă a lui l.L. 
Caragiale, O scrisoare pier
dută. „Primele repetiții se 
începuseră încă din Bucu
rești, din casa regizorului 
Vai Mugur — precizează 
Ilie Ștefan. Cuvintele nu 
pot exprima exact acea 
reală sărbătoare care a 
fost premiera pe scena din 
Petroșani". Și dacă atunci 
nu a făcut parte din dis
tribuție, acum, în spetaco-

lul omagial cu aceeași pie
să, el interpretează perso
najul Brînzovenescu ; și 
acea atmosferă proprie în
ceputului, acum la maturi
tatea artistică a instituției, 
este întreținută și accen
tuată și de faptul că mo
mentul aniversativ coinci
de cu darea în folosință, în 
centrul orașului, a noului 
și frumosului edificiu 
teatrului. A. realizat în 
cest răstimp aproape 
de roluri, diferite, nu 
mai ca întindere ci și 
tipologie. Spațiul nu 
permite să le amintim 
toate. Ilie Ștefan nu a 
nut cont de mărimea
lurilor, ci de complexitatea 
lor intensivă, de densitatea 
comică — predilecția sa 
fiind comedia. în 196-1 
„pentru merite excepțio
nale în domeniul artei și 
culturii" a fost distins cu 
Ordinul „Meritul cultural 
cls. a V-a“. Acum, la 35 
de ani de activitate crea
toare, Ilie Ștefan se pre
zintă și cu un gest de sem
nificație morală: o fideli
tate pentru scena petroșă- 
neană și o nedesmințită 
dragoste față de oamenii 
din Valea Jiului.

al
«- 

100 
nu
ca 
ne 
pe 
ti

ro

Dumitru VELEA

djrmvi din pag 1)

astăzi, la ora 18, 
se organizează „Ziua bri
gadierului". Invitați — 
membrii brigăzii de mi
neri, condusă de Victor 
Mezambrovsclii. • Clu
bul sindicatelor din Lu. 
peni organizează azi, la 
ora 10, la mină, un dia
log juridic. • La Lonea 
«înteți invitați, astă-scară. 
de la ora 18, la un coloc
viu de istorie pe tema 
„înființarea Frontului 
Unic Muncitoresc din 
România — aprilie 1944“ 
• în toate cluburile, dis
coteci.

'tjrma't din pag. 1)

profesională, al cărui plan 
de acțiune este aprobat de 
ministerul nostru, are atri
buții precise și importante 
in îndrumarea atentă, po
trivit aptitudinilor, încli
națiilor elevilor, a tineri
lor spre profilurile și me
seriile de care .are nevoie 
economia județelor țării.

— Prin ce metode, pro- 
eedee și alte acțiuni con
crete se realizează orien
tarea școlară și profesio
nală a elevilor ?
— Orientarea școlară și 

profesională este un pro
ces complex, educativ, for
mativ, care începe din în- 
vățămîntul preșcolar, con
tinuă în cel primar și sc 
finalizează în cel gimna
zial, cînd absolvenții clasei 
a VIII-a optează pentru 
viitoarea profesie. Această

Oameni cu înalte cahtâți 
profesionale și morale

acțiunea stimulează ini
țiativa inspectoratelor, a 
școlilor care întreprind 
un ansamblu de măsuri 
pentru popularizarea lice
elor, pentru cunoașterea 
specificului meseriilor, cr- 
ganizîndu-se diverse întîl- 
niri, la care participă și 
specialiști din producție. în 
acest trimestru se intensi
fică munca de orientare 
școlară și profesională: la 
nivel național și în județe 
se desfășoară o diversita
te de metode și procedee 
care cuprind nu numai e. 
levii, ei și părinții, deoa
rece ci exercită o influen
ță apreciabilă asupra op

țiunilor copiilor. IJe par
cursul anului școlar sînt 
folosite metode științifice 
in cunoașterea preferințe
lor profesionale ale elevi
lor, iar acum aceste date, 
se centralizează, urmînd e. 
ventuale corectări pentru 
a se realiza întreg planul 
de școlarizare. Metodolo
gia pentru treapta I este 
cunoscută; cînd numărul 
candidaților este mai ma
rc decît al locurilor, se 
organizează testarea cu
noștințelor. Trebuie să 
precizez că toți absolvenții 
clasei a VIII-a vor urma 
treapta I. După absolvirea 
treptei 1 tinerii au posibi

litatea să urmeze cursuri
le treptei a II-a sau să se 
încadreze în producție, pu
țind să învețe la cursurile 
serale. Documentele de 
partid prevăd generaliza
rea învățămîntului de 12 
ani prin diverse forme, 
învățământul seral avînd 
o pondere însemnată.

— De ce a fost ales ju
dețul Hunedoara pentru 
această întîlnire ?
— Datorită rezultatelor 

valoroase care s-au obținut 
atît în pregătirea practică 
a elevilor, în ateliere și în 
unitățile economice, cît și 
în pregătirea teoretică. Șco
lile au o bună dotare, co-

iMînnt triEioiisDMEîiin

laborează cu întreprinde
rile datorită sprijinului 
permanent acordat de Co
mitetul județean de partid. 
Astfel, se explică atît baza 
materială foarte bună (a- 
teliere, laboratoare, cabi
nete, sînt instalate mașini 
și utilaje care pot fi în- 
tîlnite în întreprinderi). .T. 
și realizarea planului de 
școlarizare. Indicațiile de 
partid privind perfecțio
narea și pregătirea forței 
de muncă formează un o- 
biectiv prioritar și perma
nent în acest județ. Prin 
organizarea acestui schimb 
de experiență urmărim sâ 
generalizăm în țară aceste 
lucruri bune. Pentru că o 
nouă calitate în activitatea 
economică șl socială Se ob
ține numai cu oameni bine 
pregătiți, deci cu înalte ca
lități profesionale și mo
rale.
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ACTUALITATEA iN LU/Mf
Ședință festivă, la Moscova, 

cu prilejul aniversării zilei de naștere 
a lui V.I. Lenin

MOSCOVA 22 (Agerpres). 
Cu prilejul celei de-a 113-a 
aniversări a zilei de - naș
tere a lui Vladimir Ilici 
Lenin, la Moscova a avut 
loc vineri o ședință festivă, 
lă care au participat I. V. 
Andropov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., alți

DUPĂ CUM RELATEA
ZĂ AGENȚIA BTA, Co
mitetul Central al P.C. 
Bulgar a adoptat hotărîrea 
de a convoca Conferința 
națională a partidului, ca
re va dezbate problema 
ridicării calității producției, 
in luna martie 1984.

LA ÎNCHEIEREA ULTI
MEI RUNDE A NEGOCIE
RILOR LIBANEZO-IS- 

RAELIANO-AMERICANE, 
care a avut loc joi în lo
calitatea Khalde din Liban,
m.HiutuMutuuHwrmuwumwimnnnHmmiMMumummmMrummmmmmmvnmmuHummnfmuummmm

Fotbal, divizia A : Jiul Petroșani — F.C. Bihor 0-0

,)/;/ pierdut un punct valoros acasă
După meci, cerem lămu

riri absolut necesare.
Adrian Coșoreanu, pre- 

ședințele Clubului Jiul:
„Inexplicabil. Sîntem la 

minus doi și sîntem neli
niștiți. Nu aveam voie să 
pierdem puncte acasă. O 
6ă încercăm să cîștigăm 
„afară". Gheorghe Limo- 

v na, delegat federal s „Oa- 
’ menii vin la stadion să va
dă fotbal I E adevărat, au 
avut ocazii dar pripeala și 

Tnervozitatea le-a spulberat. 
’Arbitrajul a fost exact. Nu 
pot remarca decît un ju
cător — portarul Balazs". 
Ladislau Vlad, antrenor 
principal : „După efortul 
cu Sportul studențesc, de 
marți pînă vineri, cu toate 
eforturile nu am 
reușit să împrospătăm 
forțele Jucătorilor. Nici u-

REZULTATE TEHNICE:
Jiul Petroșani — F.C. Bi
hor 0—0 ; A.S.A. Tg. Mu
reș — F.C. Argeș 3—1 ; 
C.S. Tîrgoviște — S.C. Ba
cău 2—1 ; Sportul studen
țesc — F.C. Constanța 1—1; 
Chimia Rm. Vîlcea — Poli. 
Iași 3—1 : Poli Timișoara 
— F.C dit 0—0 ; Petrolul 
Ploiești — F.C.M. Brașov 
1—0 ; Dinamo — Steaua 
1—1 ; U. Craiova — Corvi- 
nul Hunedoara se dispută 
duminică. 

conducători de partid și de 
stat sovietici.

Raportul a fost prezen
tat de M.S. Gorbaciov, 
membru al Biroului Politic, 
secre'nr al C.C. al P.C.U.S.

Vorbitorul a evocat via
ța și activitatea revoluțio
nară a lui V.I. Lenin, a 

un purtător de cuvlnt li
banez a declarat că există 
încă divergențe în proble
ma retragerii forțelor is- 
raeliene din Liban, infor
mează agenția Reuter.

IN FAȚA REFUZULUI 
REPUBLICII SUD-AFRI- 
CANE de a accepta inde

nul n.a fost proaspăt, vi
guros. Știam că o să ju
căm împotriva unei apărări 
„betonate", așa joacă toată 
lumea.' N-avem om de gol. 
Nu știu ce să mai spun. 
Dacă nu cîștiga F.C.M. Bra
șov două puncte la Corvi- 
nul eram mai liniștit. Dar 
acum...".

Acestea sînt explicațiile. 
Să vedem însă ce s-a în- 
tîmplat în teren. în primul 
rînd 6-a întîmplat un meci 
fără istoric (și gără goluri!) 
în care compartimentele 
Jiului nu s-au legat deloc. 
S-a ratat mult (min. 13, 
Stoinescu, 14 — Neagu, 24 
— Dosan, 30 — Varga, 40 
—- Șumulanschi). Aceasta a 
fost prima repriză. De slabă 
factură tehnică, fără vla
gă. Băluță a fost „urmărit" 
de Nițu în permanență, 

CLASAMENTUL
1. Dinamo 26 12 12 2 48—22 36
2. Sportul stud. 26 14 7 5 37—18 35
3. F.C. Argeș 26 13 3 8 40—28 31
4. Steaua 26 11 8 7 39—32 30
5. U. Craiova 22 13 3 6 43—14 29
6. Corvinul 25 10 7 8 34—23 27
7. C.S. Tîrgoviște 26 9 8 9 30—31 26
8. Jiul 26 9 8 9 24—32 26
9. F.C. Olt 26 10 5 11 35—25 25

10. S.C. Bacău 26 10 5 11 32—36 25
11. F.C. Bihor 25 9 6 10 44—48 24
12. A.SA. Tg. Mureș 26 8 7 11 26—31 23
13. Chimia Rm. Vîlcca 26 9 5 12 26—32 23
14. „Poli" Iași 25 7 8 10 26—31 22
15. F.C.M. Brașov 26 9 4 13 29—41 22
16. Petrolul 26 10 2 14 27—49 22
17. F.C. Constanța 25. 6 5 14 27—49 18
18. Poli. Timișoara 26 z 3 16 25—50 17

evidențiat succesele obținu
te de oamenii muncii din 
Uniunea Sovietică în di
verse domenii de activita
te, sub conducerea P.C.U.S., 
în îndeplinirea hotărîrilor 
adoptate de Congresul al 
XXVI-lea al P.C.U.S., de 
plenara C.C. al P.C.U.S. din 
noiembrie 1982.

pendența Namibiei, Orga
nizația Națiunilor Unite 
organizează, începînd de 
luni, la sediul UNESCO 
din Paris, o conferință in
ternațională de sprijinire a 
luptei poporului namibian, 
pentru a căuta noi mijloa
ce menite să determine re
gimul de la Pretoria să 
respecte numeroasele re
zoluții ale O.N.U. privind 
independența acestui teri
toriu ocupat ilegal de 
R.S.A.

dar atacanții noștri ori
cum n-au avut prea multe 
șanse. Un atac anemic, în 
fața unei apărări de-a 
dreptul „betonată", și a 
unui portar, Balazs, care 
a prins o zi mare. Zadar
nică munca apărătorilor 
noștri care ieri s-au com
portat bine. Ba chiar se 
poate spune că ei au fost 
cei mai periculoși atacanți 
(vezi desele ratări ale lui 
Neagu și pătrunderile lui 
P. Grigore).

După pauză, introducerea 
lui Dina a mai adus un 
suflu înnoitor, în atac, s-a 
ieșit mai hotărît la luptă, 
s-a șutat mai mult la 
poartă. Portarul Balazs în
să se opune miraculos (min. 
54 la șutul lui Dina) pen
tru ca apoi să ne toarne 
din nou fiere în suflete la 
loviturii liberă executată

Prezențe 
românești
BRUXELLES 22 (Ager- 

pres). în orașul belgian 
Willcbroek a avut loc ver
nisajul expozițiilor „Nicolae 
Ceaușescu și pacea lumii" 
și „Nicolae Titulescu" or
ganizate de Asociația cul
turală „Dacia", împreună 
cu ambasada română din 
Bruxelles.

în cuvintul de deschide
re, Isabella Adriansens, 
președintă a asociației „Da
cia", a evidențiat actuali
tatea temei înfățișate de 
cele două expoziții în con
textul în care forțele pro
gresiste _ din lume luptă 
pentru salvgardarea păcii. 
Animată de această dorin
ță, România, președintele 
Nicolae Ceaușescu, a sub
liniat vorbitoarea, desfă
șoară o intensă activitate 
pe plan internațional pen
tru asigurarea păcii pe 
planeta noastră.

scurt de Dina la Dosân. 
Mingea șutată puternic de 
acesta din urmă este însă 
reținută in extremis de Ba. 
lazs. Se ratează în conti
nuare (min. 70 Neagu), pen
tru ca din nou tot un apă
rător, tot Neagu la un cor
ner șutează din întoarcere 
în bara transversală. A 
fost cea mai mare ocazie 
a meciului. Stoinescu, un 
jucător în scădere de for
mă, ratează singur cu por
tarul, de la 10 m (min. 82). 
Noul introdus Mircea Ma
rian își face și el „datoria" 
și ratează cu capul de do
uă ori (min. 85 și 87).

Acesta a fost meciul. Co
mentariile ar fi de prisos 
dacă ar fi prima „abatere". 
Dar este a doua în decurs 
de numai 3 zile. Două 
puncte pierdute pe teren 
propriu trebuie să ridice 
serioase semne de întreba, 
re. înțelegem toți că mai 
sînt și „accidente", dar 
cînd acestea recidivează... 
Avem de disputat meciuri 
grele, cu Dinamo, cu semi- 
finaliștii Cupei U.E.FA.... 
Și altceva : 100 de supor
teri ai echipei de pe Criș, 
și-au susținut tot timpul 
favoriții. Noi eram de 40 
de ori mai mulți, dar n-a 
strigat nimeni „Haide Jiul".

Jiul Petroșani: Caval — 
Popa V., Neagu, Vizitiu, 
P. Grigore — Muia (Dina), 
Varga — Stoinescu, Șumu
lanschi (M. Marian), Dosan, 
Băluță.

Mircea BUJORESCU

FILME
PETROȘANI — 7 No

iembrie : Imperiul con
traatacă, I-II ; Unirea : 
Noi aventuri pe vasul 
Poseidon.

LONEA : Ultimul cartuș. 
ANINOASA : în spațiu. 
VULCAN — Luceafărul: 

Secvențe.
LUPENI — Cultural : 

Comoara.
URICANI : Pădurea ne

bună.

TV.
11,00 Noi În anul 2000. 

11,15 Film serial. Visuri 
destrămate. 11,45 Ora de 
muzică. 12,30 Din marea 
carte a patriei. Tradiții 
de eroică luptă revolu
ționară a clasei munci
toare. 13,00 La sfîrșit de 
săptămînă (I). 17,00 Hand
bal : Dinamo București —• 
SKA Minsk, meci tur din 
finala Cupei cupelor. Fot

întreprinderea de montaj 
service automatizări, 

telecomunicații București » * 
Șantier Rovinari, lot Lupeni

Încadrează de urgentă următorul 
PERSONAL:

■ electricieni categoria I—VI
■ sudori categoria I—VI
■ lăcătuși categoria I—VI

pentru execuția lucrărilor al'erente lotului Lu
peni și Petroșani, telefon 611 Vîscoza Lupeni 
cit și pentru execuția unor lucrări în străinătate 

Retribuirea se face în acord global, spor de 
șantier, spor de condiții deosebite, program pre
lungit de lucru 10—12 ore.

DE ASEMENEA ÎNCADREAZĂ :
■ inginer sau subinginer profil automati

zări pentru coordonarea lucrărilor din Lupeni 
și Petroșani.

Relații suplimentare la telefon 614 sau 
929/15389.

Mica publicitate
URAM scumpei noastre 

fiice Matei Adriana ca pe 
firul de aur al vieții să 
adauge cît mai multe măr
găritare la cei 18 ani și în 
ultimul an de liceu succes, 
noroc și numai bucurii în 
viață. „La mulți ani !“. (432)

IRINA soră și mătușă 
urează „La mulți ani" fra
telui Popa Gheorghe și ne
potului Cristian. (442)

VÎND Dacia 1300, tele
fon 43832, Petroșani. Infor
mații după ora 18. (440)

VÎND Opel record, stare 
foarte bună, telefon 41735, 
Petroșani, după . ora 18. 
(441)

ANUNȚURI DE FAMILIE

bal i Dinamo — Steaua, 
rezumat înregistrat. 18,15 
O zi în Capitala țării 
— reportaj. 18,30 
Săptămînă politică. 18,45 
1001 de seri. 19,00 Tele
jurnal. Zilei muncii — 
faptele de muncă ale ță
rii. 19,15 Poarta nouă de 
lumini. 19,30 La sfîrșit 
de săptămînă (II). 20,45
Film serial. Bulevardul 
Paulista — episodul 5. 
21,30 Ale vieții valuri. 
Antologie umoristică. 22,20 
Telejurnal. Sport. 22,30 
La hanul melodiilor.

LOTO
Numerele extrase la 

tragerea din 22 aprilie 
1983.

Extragerea I : 6 51 10
71 16 2 27 12 87 ;

Extragerea a Il-a : 74
30 43 26 4 81 19 38 76.

SCHIMB garsonieră, pia. 
ță, cu apartament două 
camere, central, etaj 1—3. 
Informații, telefon 42157, 
orele 18—20. (437)

CĂUTAM femeie îngri
jire (la domiciliu) copil de 
3 ani, telefon 43751, orele 
10—16. (438)

PIERDUT legitimație bi_- 
bliotecă pe numele Gher- 
bea Laurențiu, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. (436)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Gheorghie- 
vici Nicolae, eliberată de 
IM. Petrila. O declar nulă. 
(439)

• FOTBAL. De data a- 
ceasta meciurile divizio
narelor A, cu excepția ce
lui de la Craiova, s-au 
disputat vineri. Dumini
că, ora 11, în Vale, doar 
un meci de divizia C, a- 
cela dintre „Minerul-Ști- 
ința" Vulcan — „Metalul" 
Aiud. La aceeași oră se 
desfășoară meciurile din 
campionatul județean în. 
tre ..Preparatorul" Petri- 
la — „Hidromin" Petro
șani, .Autobuzul" Petro
șani — C.F.R. Petroșani 
(teren Aninoasa), „Prepa. 
rati i ul" Lupeni — „Parin- 
gu:' Lonea, „Minerul" U- 
ficării — „Avîntul" Ha
țeg. Deci, ia Uricani un 
adevărat derby al campio-

Avancronică
natului județean seria 
Valea Jiului în care lide
ra întîlnește a doua cla
sată.

• BASCHET. Sala de 
sport a Liceului indus
trial Petroșani găzduieș
te duminică dimineața 
meciul din campionatul 
diviziei B (tineret) dintre 
„Jiul-Știința" Petroșani 
— „Comerțul" Tg. Mureș.

o HANDBAL. Dumini
că, ora 10. pe terenul Clu
bului sportiv școlar din 
Petroșani, C.S.Ș. din lo
calitate ‘ întîlnește pe 
C.S.Ș. Baia Mare intr-un 

meci contînd pentru cam
pionatul republican de 
juniori. Azi, ora 17, și 
duminică ora 11,15 pe a- 
celași teren au loc două 
meciuri (tur și retur) în
tre „Oltcit", campioana 
județului Dolj și C.S.M. 
„Rapid" Lipova, campioa
na județului Arad. Me
ciurile contează pentru 
promovarea în campiona. 
tul diviziei B de handbal.

» TENIS DE MASA, 
în sala clubului sportiv 
Petroșani, azi ora 16,30 și 
inline ora 9, are loc me
ciul dintre divizionarele 
A de tenis de masă C.F.R.- 
C.S.Ș. din localitate — 
„Constructorul" Tg. Mu. 
reș.

D. CRIȘAN

Etapa municipală a 
tetratlonului elevilor
Pe stadionul I.M.P. s-a 

desfășurat etapa munici
pală la tetratlon rezerva
tă școlilor generale fete și 
băieți. în urma rezultate
lor și a punctajelor acu
mulate, pe primele trei lo
curi s-au clasat, în ordine, 
la fete : 1. Școala genera
lă nr. 3 Lupeni (prof. Ni- 
colae Cornoiu), 2. Școala 
generală nr. 5 Petroșani ; 
3. Școala generală nr. 2 
Petrila. Băieți : 1. Școala 
generală nr. 5 Petroșani 
(prof. Adriana Staicu), 2. 
Școala generală nr. 1 Pe
troșani, 3. Școala generală 
nr. 2 Petrila.

S, BALO1

Cu inima zdrobită de durere părinții, frații, copiii 
Sebastian și Simona anunță împlinirea a doi ani de 
la dispariția scumpei noastre fiică, soră, mamă 

TRUȚA EUGENIA
Amintirea ei va rămine veșnic vie. (424)
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