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TĂRII, Cfr MAI MULT CĂRBUNE!

Productivități sporite 
în abataje

Minerii sectorului III de la LVI. Ani- 
noasa, puternic mobilizați de îndemnu
rile secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușcscu, de a spori 
producția de cărbune, au extras în a- 
cest început de lună o producție Supli
mentară de 300 de tone, ajungind astfel 
de la începutul anului la un plus de 
aproape 1500 tone de cărbune. Produc
tivitatea muncii realizată la nivelul 
întregii activități a fost superioară sar
cinilor planificate, în medie, cu 210 kg 
pe post.

De la începutul lunii aprilie au extras 
peste sarcinile planificate 414 tone de 
cărbune și minerii sectorului II, ca ur
mare a depășirii productivității muncii 
cu aproape 700 kg pe post. Din cadrul 
celor două sectoare de producție s-au 
remarcat în mod deosebit minerii din 
brigăzile conduse de Nicolae Bokor și 
Gheorghe Vislă.

Maistrul principal
Emil Anti; șeful 
brigăzii nr. 3 

Vulcan a I.A.C.M.M. Pe
troșani, nu-i de găsit la 
birou. E la punctul de 
lucru, ne spune cineva 
și pornim în direcția in
dicată.

...Pe locul unde se 
construiește noua insta
lație de culbutare a 
cărbunelui de la pre- 
parația Coroești, furni
car de oameni. Privim 
țesătura de fier și be
ton, mîinile meseriașilor 
care, fieca știu ce au 
de făcut. Maistrul Anti, 
de peste 20 dc ani om

I

Anotimpul 
continuu al ■

răspunderii
al șantierelor, se scuză, 
se simte cam rău, a 
nit totuși la lucru, 
toate că medicii îi 
riseră, pe drept, un 
tificat medical de 
zile. E sfîr.șit de 1 
trebuie încheiate situați
ile, ne explică, Coborîm, 
cu atenție, o scară pe 
care constructorii Urcă 
și coboară de parcă ar 
fi scările unui bloc. Sîn- 
tem la cota 
m, într-unul 
două silozuri 
torului, care, 
pot înmagazina încărcă
tura a opt vagoane dc 
cărbune. „Spre deosebi
re de celălalt culbutor, 
acesta poate prelua, 
pentru descărcare, va
goane C.F R. cu o capa
citate de 190 tone", ne 
explică însoțitorul. Fa
cem cîțiva pași și avem 
senzația că no aflăm pe 
galeriile unei mine. Lip
sește doa, cărbunele. Cei 
care au săpat canalele

ve. 
cu 

ofe- 
i cer-

9 9 J

lună,

I

Gheorghe OLTEANU

(Cont. în pag. a 3-a)

Depășiri 
la producția fizică

Răspunzind inițiativei lansate de Con
siliul municipal al sindicatelor ca in pe
rioada 1—13 aprilie să fie organizate 
zile de producție record la nivelul sec
toarelor și brigăzilor, minerii de la 
I.onea au extras de la începutul acestei 
luni peste sarcinile de plan 2422 tone 
de cărbune. Și în acest început de lună, 
ca dealtfel și în primul trimestru, reali
zări remarcabile au obținut minerii din 
brigăzile conduse de Grigore Mindruț, 
Anton Florea și Ion Boteanu din secto
rul IV și cele conduse de Iosif Bucur, 
Grigore Fatol și Carol Repas din secto
rul III.

Plusul total realizat de aceste sectoare 
în primele zile ale lunii aprilie, se ridică 
la peste 1100 tone de cărbune, ca ur
mare a depășirii productivității muncii 
planificate cu 000 și, respectiv, 380 kg 
pe post. Plusul cumulat de la începutul 
anului de cele două sectoare este de 
9031 tone la sectorul IV și 14 300 tone 
la sectorul III.

V

Brigada Gheorghe 
parcursul trimestrului 
tin Balint, în imagine,

0
la baza

Lip șa din sectorul IV al I.M. Lonea s-a evidențiat pe 
I prin sporuri de producție. Schimbul condus de Mar. 
a contribuit din plin la acest succes.

CONCEPȚIE REVOLUȚIONARA 
educației multilaterale a tineretului

secretarului
to-

Din opera 
general al partidului, 
vârășul Nicolae Ccaușescu, 
reiese cu multă claritate 
ideea că obiectivul funda
mental al edificării noii 
societăți în patria noastră 
cuprinde în mod necesar 
și educația revoluționară 
a tineretului. La baza a- 
cestui amplu proces revo
luționar sînt situate orien
tări de inestimabilă valoa
re teoretică și practică, din 
care desprindem specificul,

factor important in realizarea sarcinilor de plan
Reporterii ziarului nostru au 

întreprinderi starea în care se 
miniere subterane destinate tra 
ției, materialului și aerajului 
lului, știut fiind faptul că de 

a procesului 
urmează.

buna desfășurare 
țările, în cele ce

Unde-i bună 
gospodărire 

și rezultatele 
sînt bune

Coborîm cu colivia 
orizontul 500, întovărășiți 
de tovarășii Traian Hamz, 
secretarul comitetului 
partid pe mină și Ion 
tea, șeful sectorului 
încă de la galeria 
transport și aeraj „se 
te" mina harnică a

urmărit la 
prezintă 

ansportului 
și circulației 
această stare 
de producție. Consta-

cîteva 
lucrările 
produc- 

persona- 
depinde

își

la

de 
Cos- 
III.
de 

sim- 
unor 

buni gospodari. Piesele de 
schimb pentru transpor
toare și monorai sînt puse 
la îndemînă, pe o latură a 
galeriei. Intr-o nișă func
ționează un atelier dotat 
cu dispozitive de reparații 
a unor subansambluri de 
utilaje intens supuse uzu
rii și o piesă pentru 
condiționat armături 
„In luna martie, au 
recondiționate și 
duse în circuitul productiv 
40 de armături TU", ne in
formează șeful dc sector.

re- 
TH. 
fost 

reintro-

galerie ușile de aerajPe
sînt bine etanșate, iar ca
lea de rulare este întreți
nută cu grijă. Nu se văd 
nici resturi de lemne, 
grinzi sau materiale fe
roase. Tot ce nu mai poate

Ancheta noastră
fi utilizat se expediază la 
suprafață. Este adevărat, la 
aceasta contribuie și insta
lația de monorai de pe 
planul înclinat, de legătu
ră cu viitorul ax colector 
din panourile I și II. Pă
trundem in galeria de pre
gătiri în care muncesc mi
nerii din brigada lui Si- 
mion Budescu. Materiale
le sînt bine orînduite, la 
îndemînă. Acoperișul e ire
proșabil. Armăturile sînt 
montate în linie perfectă.

Rezultatele ? Brigada 
depășește lună de lună sar
cinile de plan. In 
săptămînă a lunii 
această brigadă a 
cu galeria 18 ml. 
cern datoria — spune șeful 
de brigadă, cu modestie — 
vom depăși 
prilie ca 
luni".

La ieșirea 
tatăm un fapt 
Colectivul sectorului 
este singurul de la 
Uricani care și-a realizat 
și depășit sarcinile de plan 
în primele zile ale lunii a- 
prilie. Este un sector care 
se menține constant pe 
primul loc în întrecerea 
pentru a da țării cît mai 
mult cărbune. Concluzia 
se impune singură: unde-i 
bună gospodărire, rezul
tatele sînt la fel de bune 
(V.S.)

Condiții sînt, 
dar trebuie 
valorificate

Intrăm 
al minei 
rînd cu 
principal

prima 
aprilie, 

avansat 
„Ne fa-

planul lunii a- 
și în celelalte

din mină cons. 
edificator.

III 
I.M.

I

300la orizontul 
Livezeni. Cobo- 
colivia pe puțul 
nu ne.am putut

(Continuare în pag. a 2-a>

sensul și conținutul spiri
tului militant ce trebuie 
să străbată întreaga acti
vitate din domeniul edu
cației.

Un loc prioritar, în stra
tegia educației revoluțio
nare a tineretului, așa cum 
este concepută dc secreta
rul general al partidului, 
îl ocupă ridicarea nivelu
lui general al învățămîntu- 
lui de toate gradele, asi
gurarea condițiilor ca școa
la să ofere tineretului cu
noștințele cele mai înain
tate, tot ce e mai nou 
important în gîndirea 
cunoașterea umană. Aceas
tă cerință are în vedere 
prospectarea la zi a do
meniilor principale ale e- 
voluției științelor, în cu
prinsul cărora să se re
flecte direcțiile de bază ale
cunoașterii științifice, pro-

Și
Și

greșul acestei cunoașteri, 
promovarea spiritului in- 
terdisciplinar ca o caracte
ristică esențială a științei 
contemporane. Consemnăm, 
în continuare, orientarea 
de a se acționa pentru în
sușirea continuă a tot ceea 
ce a creat mai bun cunoaș
terea umană, pentru uni
rea muncii cu știința și 
cultura, ca elemente consti
tutive de bază ale dezvol
tării procesului ’ educațio
nal. In societatea actuală, 
și cu atit mai mult în cea 
viitoare, munca — sporind 
în complexitate, bazîndu-se 
pe o înaltă tehnică și teh-

Lector univ.
Ion UIFÂI.EAN, 

Institutul dc mine Petroșani

(Continuare in pag. a 2-a)

La debutul noii legislaturi
Obiective mobilizatoare

în fața consiliilor pooulare
Pornind la lucru în noua 

legislatură, consiliile popu
lare. deputății își 
la temelia întregii 
tați indicațiile și 
rile secretarului 
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, formu
late în discursul solemn ros
tit la reînvestirea sa, de către 
Marea Adunare Naționala, 
în funcția supremă de 
președinte al Republicii 
Socialiste România : „Aș 
dori să subliniez și cu a- 
cest prilej necesitatea de 
a face totul pentru înfăp
tuirea cu succes a planului 
pe 1985, realizînd astfel in 
bune condiții întregul cin
cinal și plinind o bază trai
nică celui de-al 8-lea cin
cinal. Este necesar să ac
ționăm cu tontă liotărîrea

așează 
activi- 

orientă- 
gene.-

pentru ridicarea nivelului 
calitativ și tehnic al în
tregii activități. pentru 
creșterea mai puternică a 
productivității muncii. a 
eficienței economice".

In lumina acestor orien
tări și îndemnuri au a- 
doptat programele speciale 
de măsuri pentru îndepli
nii ea sarcinilor ce le revin 
în dezvoltarea cconomico- 
socială în profil teritorial : 
— toate sesiunile de Consti-j 
tuii-e a consiliilor populare i 
ce și-au desfășurat lucră
rile zilele trecute în Valeu ( 
Jiului

In prim-planul priorită-• 
ților in industria munici-1

I. BALAN

(Continuare în pag. a 3-a)
minus 3,5 
din cele 
ale culbu- 
împreună,

O nouă investiție mi
nieră prinde contur pe 
harta Văii Jiului: mina 
Lupeni—Sud.

S ? O R T
(In pagina a 4-â)
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ȘANTIER DE PRIMĂVARĂ
Acțiuni 

cetățenești♦ • 
FETRILA

De data aceasta, consem
năm eforturile depuse de 
cetățeni, în frunte cu de
putății, din cartierele din 
partea de sus a orașului 
Fetrila — la Lonea, în 
cartierele „Luncii" și Emi- 
nescu. Sîmbătă și dumini
că, peste 300 de cetățeni 
din Lonea, în frunte cu 
deputatul Ioana Zamfira 
au procedat la curățenia 
cartierelor, la înfrumuse
țarea străzilor, curățirea 
șanțurilor. S-a acționat 
cu utilaje care au fost pu
se Ia dispoziția participan- 
ților la muncă patriotică 
de către I.M. Lonea. După 
cum ne informează tova
rășul Li viu Drăgan, de la 
Consiliul popular orășe
nesc Petrila, lucrările, des
fășurate sîmbătă și dumi
nică vor continua și în 
cursul acestei săptămîni. Și 
la Cimpa, sătenii, avîndu-1 
în fruntea acțiunilor de 
muncă patriotică pe depu
tatul Constantin Cocolan 
au ieșit duminică la cură
țenia localității.

La acțiunile de curățe
nie și bună gospodărire 
din cartierele 8 Martie și 
7 Noiembrie ale Petrilei au 
participat peste 800 de ce
tățeni. (B. MIRCEA)

LUPENI
Sfîrșitul săptămînii tre

cute a consemnat și Ia Lu- 
peni continuarea acțiunilor 
de bună gospodărire și 
înfrumusețare a localității, 
cele mai importante des- 
fășurîndu-se în noul cen
tru civic. S-au terminat lu
crările la noua parcare 
pentru autoturisme (capa
citate circa 25 autoturis
me). Totodată s-a lucrat din 
plin la plantarea de mate
rial dendrologic.

Cu participarea elevilor 
din școli și licee, a cetă
țenilor mobilizați de majo
ritatea asociațiilor de lo
catari, sub îndrumarea 
organului orășenesc de 
partid și în organizarea 
consiliului popular aceste 
acțiuni vor continua cu in
tensitate în această săp- 
tămînă. (Al. TĂTAR)
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CU MULT SIMȚ GOS
PODĂRESC se acționea
ză pentru amenajarea zo
nei verzi din fața sediu
lui I.M. Valea de Brazi. 
Gospodarii celei mai ti
nere întreprinderi din U- 
rtcani au prestat nume
roase ore de muncă pa
triotică la văruirea po
milor ornamentali, cură
țirea rigolelor, amenaja
rea rondurilor cu flori. 
Lucrări gospodărești au 
fost executate și la in
cinta puțului 5. (Florin 
Bejan)

IN LIBRĂRII, un nou 
lot din cartea cunoscutu
lui romancier, colabora
tor al ziarului nostru, 
Corneliu Rădulescu. Este 
vorba despre „Uitarea 
și neuitarea inocenților", 
din al cărui tiraj, Centrul 
de librării Deva a i 
nut o suplimentare 
repartiție.

CINEMATECA. In 
drul programului de 
nematecă, joi, de la 
18, la cinematograful 
Noiembrie" 
rulează filmul 
„Magistratul", din 
buția căruia face 
cunoscutul actor 
Nero. (G.B.)

DISCOTECA. In 
de vineri, sîmbătă, 
minică și luni, Casa 
cultură a sindicatelor din 
Petroșani organizează

obți- 
de

ca- 
ci- 
ora 

„7 
din Petroșani 

italian 
distri- 
parte 

Franco

zilele 
du

de

Să respectăm reglementările legale
menajere, sortarea și valo-In toate localitățile din 

Valea Jiului se desfășoară 
ample acțiuni gospodărești 
menite să asigure întrona
rea peste tot a curățeniei, 
ordinii și frumosului — 
adică sporirea gradului de 
confort, in general crește
rea calității vieții. Dealt
fel, grija pentru asigura
rea calității vieții și prin 
ridicarea nivelului gospo
dăresc al localităților reie
se vădit din actele norma
tive emise de organe cen
trale și locale ale puterii 
și administrației de stat.

Legea nr. 10. adoptată de 
forul legislativ suprem al 
țării, Marea Adunare Na
țională, în decembrie 1982, 
inserează în cuprinsul său 
obligațiile și răspunderile 
consiliilor populare, unită
ților socialiste și ale cetă
țenilor pentru buna gospo
dărire, întreținere și cură
țenie a localităților urbane 
și rurale, păstrarea ordinii 
și disciplinei publice.

Prin intermediul deputa- 
ților, al comitetelor de ce
tățeni și asociațiilor de lo
catari, cu sprijinul cetățe
nilor, consiliile populare 
organizează și conduc ac
țiunile de înfrumusețare a 
localităților, asigurînd cu
rățirea străzilor, a piețelor 
și a celorlalte locuri pu
blice, ridicarea, colectarea 
și depozitarea reziduurilor 

Acțiunile de înfrumusețare nu au lipsit nici din programul de activități al 
tinerelor confecționere din Vulcan. In imagine, utccistele amenajează parcul din 
fața întreprinderii. Foto : Al. TĂTAR

I
I

ins-
(G.B.) 

La 
Gării 

un

ne 
gospo-

ovine 
crescă- 
de la 

a-

program de discotecă pen
tru tinerii din orașul 
nostru cu începere de la 
ora 18. Vor fi prezentate 
bogate programe 
tructiv-educative.

INTERDICȚIE ? 
Vulcan, pe strada 
lîngă cariera C.F.R.
panou anunță că, în acel 
loc, este interzisă depozi
tarea gunoaielor. Din pă
cate, interdicția este mai 
mult formală, dovadă gră
mezile de zgură ce cresc 
de la o zi la alta. Ce 
facem cu spiritul 
dăresc ? (Gh.“O.)

EFECTIVUL de 
din gospodăriile 
torilor de animale
Banița a. crescut în 
ceasta primăvară cu 1042 
miei. Aflăm de la consi
liul popular al comunei 
că 218 dintre aceștia ur
mează să fie livrați la 
contractele încheiate pen
tru fondul centralizat al 
statului. (I.B.)

LA AVANTAJELE crea
te prin asigurarea unor 
condiții mai bune de tra
tament în extrasezon, se 
adaugă, pentru lunile a- 
prilie ș«i mai, și o redu
cere a tarifelor de cazare 
în toate stațiunile balneo
climaterice și de odihnă. 
Odată cu această veste, 
aflată de la O.J.T., a- 
nunțăm și două oferte: 
„turul Bulgariei" (tren și 
autocar) între 25 iunie și 
4 iulie, șî „Budapesta" 
(tren), între 18—23 iulie.

Rubrică realizată de 
Ion MUSTAȚĂ 
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rificarea resurselor mate
riale refolosibile. Repararea 
și întreținerea străzilor, 
drumurilor, podurilor, po
dețelor, consolidarea și în
treținerea digurilor și ma
lurilor, precum și executa
rea lucrărilor de protecție 
și întreținere a cursurilor 
de apă, efectuarea altor

Consultație juridică

lucrări de protecție contra 
inundațiilor și de prevenire 
a poluării apelor se execu
tă tot sub îndrumarea con
siliilor populare.

Cetățenii au obligația ca, 
pe lingă asigurarea înfru
musețării propriilor locuin
țe, să participe Ia lucrările 
de interes obștesc organi
zate, în scopul respectării 
dispozițiilor legii, de către 
consiliile populare. Obli
gații și răspunderi revin, 
de asemenea, unităților so
cialiste privind asigurarea 
întreținerii curățeniei, în
frumusețării clădirilor, in
cintelor, curților, împrej
muirilor, căilor de acces, 
a străzilor, drumurilor și 
zonelor verzi înconjură
toare. In acest sens consi
liile oamenilor muncii și 
celelalte organe de con
ducere 'au obligația să ia

'Urmare din pag. 1) 

face o imagine clară des
pre starea puțului. Totuși, 
coborîrea a avut loc in 
condiții normale. In rampa 
puțului, orizontul 300, lu
mină, curățenie, totul în- 
tr-o ordine desăvîrșită. 
Parcurgem un traseu de 
aproape 3 km pe magis
trala de transport cărbune 
pînă Ia puțul Est. Pe a- 
ceastă magistrală se face 
și transportul personalului 
și materialului. Evident, 
mergem pe culoarul de 
circulație, care, aproape 
pe toată lungimea este bi
ne întreținut. Și totuși, o 
inconveniență: pe porțiu
nile unde covorul de cau
ciuc era pus peste poditurâ, 
era umed, nu se putea 
circula. Și dacă se circulă 
asta se face cu mare greu
tate. Chiar dacă era bandă 
peste poditurâ culoarului 
de circulație a fost ușor 
să ne dăm seama că, pe 
anumite porțiuni canalul 
de scurgere a apelor nu a 
fost curățat deoarece apa 
își făcuse „vad" printre 
liniile de cale ferată. Cu un 
mic efort, circulația per
sonalului pe traseul amin
tit ar putea fi făcută în 
„pantofi". Iluminatul este 
corespunzător, mai ales la 
punctele de deversare a 
benzilor. Pe sub benzile 
transportoare curățenia era 
la ea acasă. O notă bună 
pentru semnaliștii de la 
benzi care știu să-și între
țină locul de muncă nu 
numai prin curățenie, ci 
și prin amenajarea a cîte 
unui „pat de seîndură". 

măsuri ca Întreg persona
lul muncitor să participe 
la asemenea acțiuni gos
podărești.

Obligații și răspunderi 
importante privind res
pectarea dispozițiilor Legii 
nr. 10/1982 revin și unită
ților de gospodărire comu
nală și locativă care tre
buie să asigure luarea 
tuturor măsurilor în vede
rea evacuării și transpor
tului la timp a reziduurilor 
din punctele, de colectare, 
remedierea avariilor la 
conductele de alimentare 
cu apă potabilă sau apă 
caldă menajeră, desfunda
rea canalelor, repararea 
părților carosabile degra
date ale străzilor.

Legea prevede sancțiuni 
cu amendă de la 200 la 
10 000 lei pentru cetățeni 
sau unități socialiste care 
încalcă unele dispoziții. 
Deoarece întregul conținut 
al Legii nr. 10/1982 se află 
în prim-planul actualității, 
în această perioadă bogată 
în lucrări și acțiuni gos
podărești specifice sezonu
lui, considerăm necesară 
reînnoirea acțiunilor de 
popularizare pentru ca dis
pozițiile legii să fie cunos
cute și respectate în rîn- 
durile populației din muni
cipiu.

Ilie ȘERBAN, 
jurist

Ajungem în rampa pu
țului Est, tot de Ia a_ 
celași orizont. Un loc nu 
prea bine gospodărit. 
Surpriză ! Pe puț 

. plouă cu „găleata". Noroc 
că ploaia avea punctul de 
cădere la numai un metru 
de partea superioară a 
rampei, astfel pînă la o- 
rizontul 400 unde trebuie 
să ajungem avem posibili
tatea să facem un „duș" rece. 
S-a intervenit operativ și 
„ploaia" a încetat. Deci...

întreținerea lucrărilor 
miniere

Orizontul 400. In rampă pe 
distanța de 5 m (pînă la 
dunga roșie unde se inter
zice staționarea persoane
lor și depozitarea oricărui 
material), erau aruncate la 
întîmplare suporți de 
bandă, carcase de motoare 
și multe altele.

Chiar dacă am arătat 
cîteva aspecte negative se 
poate spune că starea lu
crărilor miniere corespun
de din punct de vedere al 
normelor de protecție a 
muncii și că acest traseu 
cu un mic efort din partea 
factorilor de răspundere ai 
minei ar putea deveni unul 
dintre cele mai frumoase 
trasee subterane din Valea 
Jiului. (Gh. SPINU)

0 concepție revoluționară
«Urmare din pag. I)

nologie — solicită un bagaj 
de cunoștințe temeinice, 
care să permită omului stă- 
pînirea procesului construc
tiv, dinamica lui.

Integrarea învățămîntu- 
lui cu cercetarea și pi o- 
ducția este o altă direcție 
de acțiune, conturată de 
secretarul general al parti
dului ca un proces trans
formator de ansamblu, care 
cuprinde toate laturile sis
temului și procesului de 
învățămînt. „Realizarea a_ 
cestei integrări — a arătat 
tovarășul N i c o 1 a e 
Ceaușescu — presupune 
schimbarea generală a con
cepției în învățămînt, rea
lizarea prezenței nemijlo
cite a specialiștilor din 
producție în învățămînt și, 
totodată, a cadrelor din în
vățămînt în producție".

Educația revoluționară a 
tineretului se bazează pe 
un profund patriotism, care 
este, în același timp, prin
cipala cale în formarea și 
afirmarea personalității ti
nerilor. Trăsăturile patrio
tismului revoluționar so
cialist sînt definite cu cla
ritate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în expunerea 
prezentată la primul Con
gres al educației politice 
și al culturii socialiste din 
iunie 1976. La realizarea e- 
ducației patriotice participă 
toți factorii de educație. In 
centrul sistemului de ac
țiuni din școală se află 
procesul de învățămînt, 
prin care se asigură dez
voltarea și îmbinarea la
turilor intelectuală și afec
tivă ale dragostei față de 
patrie și cunoașterea tră
săturilor, a valorilor mo- 
ral-politice ale poporului, 
acumulate de-a lungul e- 
xistenței sale milenare. In 
strînsă corelație cu însuși
rea celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii 
contemporane, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a insis
tat în mod special asupra 
unuia din domeniile cele 
mai importante, al formă
rii tinerilor în spiritul con
cepției revoluționare mate- 
rialist-științifice despre lu
me și viață a partidului 
nostru. Educația materia- 
list-științifică este partea 
integrantă a formării co

Deficiențele 
constatate pot și 

trebuie să fie 
înlăturate

Pentru intrarea în sub
teran, la mina Paroșeni 
trebuie să treci obligatoriu 
prin rampa puțului auxi
liar al incintei principale, 
puț pe care se face trans
port de personal și mate
riale. In rampa puțului de 
la suprafață ordine, cură
țenie și multe afișe de

protecție a muncii. De a- 
semenea, afișat la loc vi
zibil, programul pentru 
transportul de personal. In 
circuitul puțului de la o- 
rizontul 360 aceeași ordine 
și curățenie.

însoțiți de ing. Dorel 
Tamaș, șeful sectorului III, 
ne îndreptăm spre abata
jul frontal din stratul 5, 
blocul VI, panoul 3, unde 
lucrează brigada condusă 
de Francisc Fazakaș. Ca să 
ajungem aici a trebuit să 
parcurgem o bună parte 
din fluxul de transport pe 
benzi de la acest orizont. 
Căile de circulație de pa 
lîngă benzile de transport 
nr. 36, 37 și 38 erau bine 
întreținute, canalele de 
scurgere a apei curățate, 
iar podurile uscate. Pe sub 
benzi, pe linia de vagonete 
și pe poduri, ordine și cu

muniste, revoluționare a ti
neretului, fiind subordona
tă procesului general de 
formare a personalității.

Educația revoluționară 
— educație pentru viitor — 
presupune promovarea nou
lui, încrederea în tot ceea 
ce este nou și se dezvoltă, 
dorința de a învinge orice 
greutăți, care intervin în 
calea afirmării progresului. 
Prin această prismă, după 
cum se desprinde din o- 
rientările secretarului ge
neral al partidului, încă 
din școală, copiii și tinerii 
trebuie învățați să priveas
că fenomenele în perspec
tivă, să realizeze proiecte, 
lucrări de anticipație, să 
elaboreze propuneri în
drăznețe în legătură cu so
luționarea marilor proble
me ale omenirii — asigu
rarea păcii prin folosirea 
constructivă a resurselor 
umane și materiale, rezol
varea crizei energetice, a 
alimentației pe glob, com
baterea maladiilor secolu
lui și asigurarea progresu
lui omenirii. In acest con
text, tinerii trebuie mai 
mult să fie deprinși cu 
practica probării diferitelor 
ipoteze, cu practica expe
rimentării, a problematiză
rii, a cercetării prin des
coperire, a verificării da
telor teoretice în practică. 
Educația pentru viitor pre
supune spirit revoluționar, 
curaj in susținerea, argu
mentarea .și aplicarea idei
lor noi, în combaterea e- 
lementelor învechite, peri
mate, care frînează progre
sul. Este rolul educației de 
a milita pentru formarea 
unor personalități tinere 
încrezătoare în viitor, pre
gătite și hotărîte să se an
gajeze în acțiunea revolu
ționară de construire a noii 
societăți comuniste.

Educația revoluționară a 
noilor generații, în spiritul 
concepției integratoare, e- 
laborate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înfăp
tuită prin efortul conjugat 
al școlii, organizațiilor de 
copii și tineret, al celor
lalți factori educativi, va 
rodi plenar, asigurînd mi
nunatei noastre patrii noi 
culmi de progres și civili
zație, prestigiu și demni
tate în rîndul popoarelor 
lumii.

rățenie. Nu același lucru 
se poate spune despre ga
leria unde este amplasată 
banda nr. 42. Aici, cana
lul de scurgere a apei și 
podul lipsesc cu desăvîr- 
șire, dc aceea nici nu ne 
miră că la capul de întoar
cere a benzii, apa este 
destul de mare. „Știți, de 
aici apa nu se poate eva
cua decît cu o pompă sau 
cu găleata pe bandă, iac. 
tuburile de aeraj și armă
turile TH care se găsesc 
pe sub bandă se folosesc 
de către brigăzile de pre
gătiri" — ne spunea înso
țitorul nostru.

Așa o fi, nu zicem nu, 
dar multe tuburi erau de
gradate și bune de dus la 
fier vechi nu să rugineas
că în apa în care au fost 
abandonate. Dar ca un fă
cut, la această bandă lip
sea cablul de avarie pen
tru oprirea benzii din o- 
rice punct, ca să nu mai 
vorbim de lipsa totală a 
iluminatului, care... era a- 
sigurat numai la capetele 
de întoarcere și acționare 
ale benzii. Interlocutorul 
nostru ne precizează: „Lip
sesc tuburile fluorescente, 
de aceea am asigurat ilu
minatul numai în punctele 
principale cum sînt cape
tele de acționare și întin
dere ale benzilor, puncte 
de deversare, nișele unde 
sînt amplasate utilajele 
din abataj". In
tr-adevăr ,1a mina Paro
șeni lucrează oameni har
nici și buni gospodari, și 
totuși, mai trebuie pus u- 
mărul serios la treabă. 
(Gheorghe BOȚEA) __„
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N o te de lectură

liviu Rebreanu: JURNAL II
Publicarea însemnări

lor zilnice ale lui Liviu 
Rebreanu (primul volum, 
Jurnal I, a apărut în pri
măvara trecută și l-am 
prezentat, atunci) a fost 
primită ca un eveniment 
editorial de seamă și ca 
un impresionant docu
ment literar și uman me
nit să întregească imagi
nea personalității mare
lui scriitor, să înlăture 
falsele legende și mărtu
riile trucate ale detracto
rilor, să ni-1 arate, ca 
om și creator, în lumina 
deplină a adevărului. Cel 
de al doilea volum. Jurnal 
II (Editura Minerva, 1984), 
apărut tot sub îngrijirea 
fiicei scriitorului, Puia- 
Florica Rebreanu (azi în 
vîrstă de 76 ani), și a 
cercetătorului literar Ni- 
colae Gheran, vine să ne 
întărească în convingerea 
că acest adevăr nu e al
tul decît acela pe care 
ni l-a relevat opera sa: 
Liviu Rebreanu a fost 
nu numai un mare scri
itor, ci și o mare conști
ință a acestei țări.

însemnările din acest 
volum (perioada 1 ianua
rie 1936 — 8 iunie 1940) 
se constituie mai puțin ca 
un jurnal de creație și 
mai mult ca unul de
viață. Trecut de 50 de
ani, Rebreanu și-a scris 
și publicat, pînă în a-
cest moment, marea sa
operă, romane fundamen
tale ale literaturii noas
tre, și ar fi fost firesc — 
sau așa nc-am fi aștep
tat — ca el să-și poată 
privi senin și încrezător 
prezentul și viitorul, fără 
grija existenței zilnice. 
Nimic din toate acestea.

De aceea nu trebuie să 
ne mire faptul că cl își 
notează aici calculele sale 
de gospodar pe mica pro
prietate de la Valea Mare. 
In fapt, chiar dacă a 
știut că acest jurnal va 
fi publicat, el nu încear
că nici măcar o singură 
clipă să ofere posterității 
o imagine „înfrumuseța

tă" a sa, ci se dezvăluie 
pe sine cu același rea
lism sever cu cafe și-a 
creat personajele.

Vom găsi și «în acest 
volum o serie de infor
mații despre viața poli
tică și culturală a epocii; 
dintre evenimentele care 
l-au marcat pe scriitor, 
cel mai important ne a- 
parc acela al tribulațiilor 
primirii sale în Academie, 
iar în planul creației, con
dițiile în care au fost 
scrise romanele Gorila 
și Amîndoi. După ce dă
duse literaturii noastre 
romanul realist-obiectiv al 
dramei țăranului lipsit 
de pămînt (Ion), al crizei 
morale declanșată de ab
surditatea războiului (Pă
durea spînzuraților), al 
masei țărănești răzvrătite 
(Răscoala), al obsesiei pa
tologice (Ciuleandra) și 
pe cel istoric (Crăîșorul), 
el va scrie acum romanul 
politic (Gorila) și va a- 
borda pe cel de factură 
polițistă (Amîndoi). Un 
proiect rămas nerealizat 
va fi cel al romanului 
Păcală și Tîndală.

O valoare deosebită 
pentru conturarea perso
nalității scriitorului îl 
are partea a doua a vo
lumului, Addenda, cule
gere de articole, dis
cursuri, interviuri ale 
sale, în primul rînd acea 
celebră, generoasă Laudă 
țăranului român, discurs 
pronunțat la primirea în 
Academie.s

Restituirea integrală a 
Jurnalului lui Liviu Re
breanu (cel de al treilea 
volum urmează să apară) 
se constituie, în acest an 
cînd sărbătorim centena
rul nașterii sale (27 no
iembrie 1985), ca un pre
țios omagiu adus memo
riei marelui scriitor, stilp 
de susținere al literaturii 
românești.

Corneliu RADULESCU

«Urmare din pag. 1>

piului stau eforturile pe 
care consiliile populare 
împreună cu consiliile oa
menilor muncii trebuie să 
le concentreze asupra rea
lizării planului la produc
ția de cărbune. Pornind de 
la sarcina expresă trasată 
de conducerea partidului, 
de secretarul său general 
minerilor țării privind e_ 
șalonarea în trimestrele 
II—UI a ponderii extracției 
de cărbune în vederea re
cuperării restanței din 
primul trimestr u și reali
zarea integrală a prevede
rilor de plan pe anul 1985, 
programul special prevede 
pe ansamblul municipiu
lui realizarea unei produc
ții de 8,980 milioane tone 
huilă netă.

In contextul acestor sar
cini economice de bază, 
municipiului nostru îi re
vine sarcina de a realiza 
o producție marfă de 8,795 
miliarde lei, a unei pro
ducții de 1200 GWh energie 
electrică, 7300 tone oțel 
brut, 2300 tone fire și fi
bre artificiale, 1109,2 mii 
buc. tricotaje, 57,7 milioa
ne lei mobilier din lemn, 
172,4 milioane lei confecții 
textile și din înlocuitori, 
3,2 mii tone carne, 72 mii 
hl lapte și alte produse.

Un obiectiv de primă 
mărime, căruia trebuie să 
i se acorde maximă atenție 
în economia municipiu
lui, îl constituie, de ase
menea, realizarea integrală 
a volumului de investiții 
planificate de peste 4,1 mi
liarde Ici, aceasta condițio
nând asigurarea capacități
lor de producție, îndepli
nirea prevederilor de plan 
pe acest an și pregătirea 
sarcinilor pe 1986, darea în 
folosință a celor 1168 de 
apartamente și a celorlalte 
obiective social-culturale. 
In domeniul investițiilor 
au căpătat — odată cu ve
nirea primăverii — o ur
gență extremă măsurile de 
recuperare a rămînerilor 
în urmă ca urmare a ier
nii geroase și prelungite ; 
se cere acționat cu fermi
tate pentru concentrarea 
efectivelor pe obiectivele 
întîrziate, pentru aplica
rea programului prelungit 
de lucru, asigurarea apro-

vizionării ritmice cu mate
riale a punctelor de lucru.

Realizarea în industria 
mică și în domeniul pres
tărilor de servicii a unei 
producții pe acest an de 
419,7 milioane lei astfel în- 
cît la finele anului să re
vină pe locuitor un volum 
de 2800 Iei; îndeplinirea e- 
xemplară cantitativă și ca
litativă a sarcinilor la ex
port; sporirea numerică a

Dar, pentru ca imaginea 
marilor răspunderi ce le 
revin consiliilor populare, 
tuturor deputaților și or
ganelor locale ale puterii 
de stat să fie la adevărata 
ei mărime, mai trebuie, fi
rește, ca sarcinilor mai sus 
amintite să le fie alăturate 
cele din activitatea de 
gospodărire comunală și 
locativă — vizînd asigura
rea bunei alimentări cu

Obiective mobilizatoare 
in fața consiliilor populare

efectivelor de bovine, por
cine, ovine, precum și de 
păsări, iar odată cu aceas
ta ameliorarea raselor, creș
terea producției animaliere 
și a contribuției crescători
lor de animale din Valea 
Jiului la fondul centralizat 
al statului, la înfăptuirea 
programului de autoapro- 
vizionare teritorială — 
constituie un alt set de o- 
biective și sarcini majore 
de acțiune pentru consiliile 
populare în sectoare eco
nomice ale municipiului 
de care este nemijlocit le
gată îndeplinirea planului 
de dezvoltare economico- 
socială în profil teritorial.

apă potabilă a localităților, 
efectuarea lucrărilor de 
îmbunătățire a confortului 
la 224 apartamente și de 
zugrăvire exterioară a blo
curilor de locuințe situate 
pe arterele principale, rea
lizarea (în perioada aprilie 
— septembrie) a bilanțu
rilor termice și a lucrărilor 
de verificare și reparare 
a rețelelor de termoficare 
și aprovizionare cu apă 
caldă menajeră a locuințe
lor, efectuarea — cu par
ticiparea largă a cetățeni
lor — a lucrărilor de bună 
gospodărire și înfrumuse

țare a localităților; sarci
nile din comerț vizînd sa
tisfacerea în bune condiții 
a cerințelor de aprovizio
nare a populației cu măr
furi, prin realizarea rigu
roasă a programului de 
autoaprovizionare în fie
care localitate; sarcinile 
din domeniul sănătății — 
vizînd creșterea indicilor 
demografici și obținerea 
unui spor natural al popu
lației cit mai ridicat, in
tensificarea activității pro
filactice și de educație sa
nitară a populației; sarci
nile din învățămînt — pri
vind îmbunătățirea proce
sului instructiv-formativ, 
a pregătirii practice a ele
vilor de liceu și studenți
lor și a participării lor la 
viața socială a municipiu
lui.

In tot ce întreprind pen
tru materializarea progra
melor de măsuri adoptate 
în recentele sesiuni, consi
liile populare ■ acționează 
cu hotărîrea fermă de a 
obține un plus de calitate 
și eficiență în realizarea 
planului pe 1985 și pregă
tirea condițiilor de înfăp
tuire a sarcinilor pe 1986 
în dezvoltarea economico- 
socială în profil teritorial 
a municipiului, în ridica
rea pe noi cote a standar
dului de viață a populației.

Anchetă sociată []fl frjbUt prea SCUOip plătit
Intr-o seară din toamna

anului trecut un grup 
prieteni, cu toții la 
moașa vîrstă 
cinsteau, cu 
sîrguință, la
„Jiul". După 
lat agapa s-au 
doi dintre 
Alexandru 
fiorin, mergînd 
spre cartierul Aeroport. Și 
așa cum se întîmplă cînd 
sub influența băuturilor 
alcoolice unii oameni de-

de 
fru- 

a tinereții, se 
prea multă 

restaurantul 
ce

ei, 
și

au înche- 
despărțit, 
Moldovan 
Dan Paul 
împreună

căzut și s-a lovit cu capul 
de ciment. A trebuit să 
fie transportat la spital, 
au intervenit medicii, a 
fost trimis la Timișoara 
unde a fost necesară o in
tervenție chirurgicală. Au
torul, Moise Valeriu, a fost 
trimis în judecată în stare 
de arest, pentru vătămare 
corporală gravă.

Consumul excesiv de 
băuturi alcoolice influen
țează întreaga activitate

„Oare ce o fi vrînd să 
arate acest afișier ?“ — 
iată o întrebare la care 
caută răspuns cele două 
tinere din imagine. Dar 
nu numai ele. Pentru că 
ideea plasării unui afi
șier în cartierul Petro- 
șani-Nord (cel din ima
gine lîngă magazinul 
„MIC-GROS") este bună. 
Dar a rămas doar... ide
ea, pentru că utilizarea 
lasă de dorit...

Text și foto :
Al. TATAR

vin susceptibili și arțăgoși, 
între cei doi s-a iscat o 
altercație. Apuciad o sti
clă cu vin, M.A. a spart-o 
și, cu gîtul sticlei, l-a lo
vit pe D.P.F. în ochi, pro- 
vocîndu-i leziuni grave ce 
au dus la pierderea ochiu
lui sting. Acum Moldovan 
Alexandru este cercetat, 
în stare de arest, pentru 
săvîrșirea infracțiunii de 
vătămare corporală gravă.

Consecințele păgubitoa
re, pentru sănătate și so
cietate, ale consumului de 
băuturi alcoolice sînt cu
noscute de toată lumea. 
Și cu toate acestea incă 
sînt multe cazuri cînd, de- 
pășindu-se necesara mode
rație, care este o dimensiu
ne a conștiinței omului, 
indivizi cu gîndirea tulbu
rată de alcool, 6ăvîrșesc 
fapte reprobabile, cutre- 
murîndu-ne prin lipsa lor 
de sens. Ajungînd într-o 
stare de ebrietate, Moise 
Valeriu, fiind în bufetul 
„Dîmbovița" din Petro
șani, s-a repezit la Chiriac 
Dumitru și l-a lovit cu sa
dism pînă cînd acesta a

Alcoolul — prieten 
sau dușman ?

a celor căzuți în această 
patimă. Uneori astfel de 
oameni au nu numai ran
dament scăzut în muncă, 
ci și tot felul de conflicte 
cu familia, neglijîndu-și o- 
bligațiile morale și cetățe
nești. De multe ori cei în 
stare de ebrietate devin 
violenți și pun în pericol 
viața unor colegi de mun
că, poate chiar prieteni. Nu 
de prea mult timp (în 20 
februarie) Neblea Paulică 
bea împreună cu Haiduc 
Vasile, ajungînd într.un 
stadiu în care s-au luat 
la ceartă, încheiată cu o 
lovitură de cuțit. Viața lui 
H.V. a fost salvată de 
medici, iar Neblea Paulică 
este cercetat acum în stare 
de arest pentru tentativă 
de omor.

Mulți dintre aceștia sînt 
tineri, niciunul nu are mai 
mult de 35 de ani. Ei au 
muncit în mijlocul unor 
oameni harnici și chib-

zuiți. Colectivele de mun
că, opinia colegilor, au de 
cele mai multe ori, prin 
chiar atmosfera creată in 
activitatea de fiecare zi, 
un efect educativ asupra 
celor cunoscuți că au fie 
slăbiciunea paharului, fie 
altele de natură socială. 
Oamenii muncii de la șan
tierul Livezeni- al IACMM 
se mai întreabă încă dacă 
l-au cunoscut îndeajuns pe 
tînărul zidar Daragiu Con
stantin, care, în 19 martie, 
fiind beat, a forțat ușa a- 
partamentului lui Vingăr- 
zan Paulina (strada Sa
turn 7/31) și a lovit-o cu 
cuțitul. Acum, tot prin 
grija medicilor — oameni 
a căror nobilă profesiune 
și spirit umanitar salvează 
victimele violenței comise 
de indivizi aflați în stare 
de ebrietate — este în a- 
fară de pericol, însă Dara
giu Constantin este, și el, 
cercetat, în stare de arest, 
pentru tentativă de omor.

Tulburînd gîndirea, alco
olul este cauza celor mai 
multe fapte antisociale, re
probabile, care schimbă u- 
neori cursul vieții unor 
oameni. La acest adevăr 
trebuie să reflecteze nu 
numai cei în mijlocul că
rora muncesc oameni cu
noscuți ca avînd viciul con
sumului de băuturi alco
olice, ci și lucrătorii din 
alimentația publică, ei a- 
vînd obligații pe care tre
buie să le respecte.

Tiberiu SPATARU, 
loan MOCA,

' .-4. procuror ,

! Anotimpul continuu al răspunderii
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suoterane — unde vor ti 
montate benzile de trans
port al cărbunelui — sînt 
totuși mineri de meserie. 
E vorba de echipa condu
să de Carol Dubinschi, 
oameni nu numai cu mult 
entuziasm, dar și cu mul
tă experiență. Acum e 
rîndul echipei betoniști- 
lor lui Ion Jurje. „Azi 
terminăm, tovarășe mais
tru, îl aud spunînd pe 
șeful echipei, și trecem 
la cota minus 0,18". „Asta 
e cota finală", precizează 
maistrul Anti.

Canalul subteran face, 
brusc, un unghi de 90 
grade. Este stația de colț 
subterană. Și aici, peste 
cîteva zile urmează a fi 
montate utilajele. Mai în
colo urmează planul în
clinat de 45 m. Executa
rea lui, în bune condiții 
și de calitate, „cade" tot 
în sarcina minerilor lui 
Dubinschi. Ii privim cum 
lucrează. Minerește. Se 
înțeleg fără prea multă 
vorbă, mai mult din pri
viri.

Ni se dau și alte deta-

calității, 
găsesc și 
ne zice 

ascund

Iii privind instalația. Lu- 
rrărilc au demarat la în
ceputul anului trecut și 
se prevăd a fi terminate 
în luna a șasea a acestui 
an. Termenul e termen, 
trebuie respectat, dar nu 
în detrimentul 
Pentru că se mai 
din aceia, care, 
maistrul Anti,
beneficiarului treburi fă
cute de mîntuială și pe 
care acesta din urmă le 
depistează doar după 
două-trei luni. Și atunci 
încep discuții, se pasează 
vina de la unul la altul, 
ca o minge de fotbal. Lu
crul bine făcut, de fapt 
„blazonul" care se potri
vește de minune munci
torilor de aici. Dovadă, 
vechea instalație de cul- 
butare, de lîngă cea afla
tă acum în construcție. 
Veche, vorba vine, deoa
rece a fost ridicată acum 
patru ani, tot de construc
torii din brigada a 3-a a 
I.A.C.M.M.-ului, care func
ționează ireproșabil.

„Merge treaba, merge?", 
întrebăm pe unul din me
seriașii care tocmai tre-

mai fi multe de 
despre cei 55 de oa- 
care lucrează la 
instalație de culbu- 

a cărbunelui de la 
fie

cea pe lingă noi. E Va
sile Aurel, șeful echipei 
de dulgheri; abia apucă 
să șoptească maistrul 
Anti. „Merge, merge, nu
mai că nu prea ne_a a- 
jutat timpul. Lunile tre
cute mai ales. Acum 
parcă, parcă...", răspunde 
cel întrebat, aruneînd o 
privire spre cerul de pri
măvară.

Ar 
spus 
meni 
noua 
tare
preparația Coroești, 
că-i numim aici pe mem
brii echipei de fierar-be- 
toniști condusă de Vasile 
Gal, fie că e vorba de 
lăcătușii lui Florea Puș- 
cașu. Aceeași dorință 
constituie liantul care-i 
unește: lucrări durabile, 
de calitate, în care ei la
să și o părticică din cre
zul lor muncitoresc. Lu
crări răspindite aici, în 
perimetrul preparației 
Coroești: stațiile de de
cantare, stația de culbu_ 
tare, silozul de stocare 
a cărbunilor spălați.
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Schimb de mesaje între 
tovarășul Nicolae Ceausescu î *

și secretarul general al Partidului Comunist 
dtn Canaca

OTTAWA 9 (Agerpres). 
Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușeseu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Wil
liam Kashtan, secretar ge
neral al Partidului Comu
nist din Canada, felicitări 
și cele mai bu
ne urări de sănătate și 
fericire, de noi succese în 
activitatea partidului.

Mulțumind, tovarășul 
William Kashtan a rugat 

să se transmită tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu cele 
mai calde salutări și urări 
de sănătate și fericire, de 
noi și tot mai importante 
succese în activitatea de 
înfăptuire a hotârîril *>r 
adoptate de cel de-al XIII- 
lea Congres al Partidului 
Comunist Român, precum 
și cele mai bune urări de 
prosperitate poporului ro
mân.

Schimbul de mesaje a

avut loc cu prilejul primi
rii de către secretarul ge
neral al Partidului Comu
nist din Canada a tovară
șului Miu Dobrescu, mem
bru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului 
central de partid, repre
zentantul Partidului Comu- 
n^t Român la cel de-al 
XXVI-lea Congres al
Partidului Comunist din 
Canada.

VIENA 9 (Agerpres). Cu 
prilejul recentei sesiuni a 
Comitetului consultativ al 
O.N.U. pentru AIT, la 
Centrul Națiunilor Unite 
din Viena a fost organiza
tă o expoziție reprezenta
tivă de afișe și documente 
ilustrative consacrate mar
cării Anului Internațional 
al Tineretului (AIT), din 
peste 50 de țări.

In cadrul expoziției au 
figurat afișele tipărite sub 
egida Comitetului național 
român pentru AIT, care 
au fost difuzate de secreta
riatul O.N.U. în toate țările 
lumii, precum și afișe de
dicate unor manifestări in-

FILMt

PETROȘANI — 7 No
iembrie: Glissando, I-II ; 
Unirea; Romeo și Julieta 
’82; Parîngtri: Undeva,
cîndvat

PETRI LA: Portretul
soției pictorului.

LONEA: Runda a 6-a.
ANINOASA: Acolo, pe 

poteci nevăzute.
VULCAN — Luceafărul:

Polițist sau delincvent.
LUPENI — Cultural : 

Un marinar rămîne pe 
țărm.

URICANI: După legile 
vremii de război.

20,00 Telejurnal.
20,15 Cabinet de informa

re politico-ideolo- 
gică.

20,35 Sentimentul de pa
trie.

20,45 Salonul TV al arte, 
lor plastice.

21,00 Film serial. Ti-: ; 
neri în luptă. Pre- | 
mieră pe țară. Co
producție interna
țională. Episodul 8.

21,50 Telejurnal.
22,00 închiderea progra

mului.

Âmple acțiuni în îavoarea păcii, pentru tlezarmare nucleară
GENEVA 9 (Agerpres). 

în cadrul tratativelor so- 
vieto-americane cu privire 
Ia armele nucleare și cos
mice, la Geneva a avut loc 
marți reuniunea grupului 
de lucru asupra armelor 
cosmice — transmite a- 
genția TASS.

MADRID 9 (Agerpres). 
La Puerto-Del-Rosario (In
sulele Canare) s-au în
cheiat Zilele păcii și de
zarmării, organizate de

Continuă normalizarea 
situației din Sudan

KHARTUM 9 (Agerpres). 
Situația din Sudan conti
nuă să se normalizeze. In
tr-o telegramă din Khar
tum, agenția France Presse 
informează că legăturile 
telefonice și telex cu străi
nătatea se desfășoară în 
condiții normale, a fost re
luată activitatea comercia

Comitetul local de luptă 
pentru pace. In cadrul 
manifestărilor prilejuite de 
această amplă acțiune anti
războinică, au fost adoptate 
rezoluții în care se cere 
încetarea militarizării ar
hipelagului.

BERNA 9 (Agerpres). Mii 
de demonstranți din R.F. 
Germania, Elveția și Fran
ța au participat luni la 
tradiționalul marș al păcii, 
care s-a încheiat cu un 
miting de masă în orașul 

la și restabilită aprovizio
narea cu apă și curent e- 
lectric a capitalei. După o 
întîlnire cu comandantul 
șef al forțelor armate, con
ducerea sindicatelor suda
neze a lansat populației un 
apel la „reluarea imediată 
a lucrului și creșterea pro
ducției". 

elvețian Basel. Manifestan- 
ții s-au pronunțat pentru 
asigurarea păcii prin de
zarmare, prin înlăturarea 
pericolului unui război nu
clear. Totodată, ei au cerut 
încetarea amplasării de ra
chete nucleare pe continen
tul european și adoptarea 
de măsuri concrete pentru 
stoparea militarizării spa
țiului cosmic.

Evoluția situației din Liban
BEIRUT 9 (Agerpres), La 

Beirut, în zona liniei de 
demarcație dintre sectoa
rele de est și de vest ale 
capitalei Libanului, marți 
s-au produs noi ciocniri în
tre milițiile rivale, încăl- 
cîndu-se, astfel, acordul 
de încetare a focului con
venit în seara precedentă, 
transmite agenția UPI.

In sudul Libanului, for
țele israeliene de ocupație 
au întreprins un raid asu
pra orașului port Tyr. > E- 
fectivele israeliene au fost 
însoțite dc peste 80 de tan
curi și alte vehicule 
blindate. Populația libaneză 

ternaționale de tineret găz
duite de țara noastră.

In scopul asigurării unei 
largi popularizări a AIT, 
la Centrul Națiunilor Uni
te din Viena va funcționa, 
pînă la sfîrșitul acestui an, 
un stand selectiv cu afișe 
și alte materiale pregătite 
special pentru acest eveni
ment, unic în istoria coope
rării internaționale în do
meniul tineretului.

Mica publicitate
PIERDUT contract de E.G.C.L. Petrila. II declar 

închiriere pe numele Nea- nul. (3536) 
gu Nicu, eliberat de

ANUNȚURI DE FAMILIE

Soția, copiii, nepoții și rudele, anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață a celui care a fost

MOȚA IOAN
Ininormîntarea are loc azi, ora 17,30, de la do

miciliu. (3538)

a fost ținta unor noi re
presalii în cursul acestui 
raid, a anunțat postul de 
radio Beirut.

BEIRUT 9 (AgeriR-es). 
Marți, avioane militare is
raeliene au efectuat un 
raid asupra regiunii Aley, 
din apropiere de Beirut, 
bombardînd localitatea 
Shemlan, la 11 kilometri 
sud-est de capitala libane
ză, transmit agențiile in
ternaționale de presă. In 
timpul atacului, cel puțin 
patru persoane au fost u- 
cise și altele au fost rănite. 
Raidul a provocat, de ase
menea, pagube materiale.

Fiica, fiul, nepoții și strănepoții, anunță cu du
rere încetarea din viață a scumpului nostru

BOCANICI NICOLAE
Ininormîntarea azi, ora 15, din Lonea, cartier 

6 August. (3539)

Geo Popa, nepot, aduce un pios omagiu celui 
care a fost un bunic iubit si un suflet nobil 

BOCANICI NICOLAE. (3540)

Colectivul frizeriei din Coroești profund îndu
rerat de dispariția prematură a colegei de muncă 

CIOBANU EMILIA 
transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3537)

Campionatul județean de fotbal Universitarele de judo Etapa a 24-a a campionatului diviziei A 
la fotbal

Victorii la indigo
MINERITE URICANI — 

CONSTRUCTORUL HU
NEDOARA 2—1 (0—1). Du
minică, echipa de fotbal 
Minerul Uricani a ieșit din 
nou învingătoare, obținînd 
cea de-a treia victorie; 
ftvînd în vedere cele trei 
victorii, scorurile lor iden
tice și aspectul jocului, pu
tem spune „trase la indi
go".

Timpul excelent pentru 
fotbal, precum și terenul 
bun șl mai ales faptul că 
jucătorii din Uricani ve
neau după o victorie-sur- 
priză la Lonea, un număr 
record de spectatori au 
fost prezenți la stadion.

Debut bun al gazdelor 
care atacă din start, dar 
primul șut pe poartă al 
acestora, îl notăm abia 
in min. 10, autor Diniș; 
r*u trec decît două minute 
de la acest șut și Gostian 
de la oaspeți profită de 
greșeala apărătorilor gaz
dă, Banga greșește și el 
și 1—0 pentru oaspeți. 

Fără să fie timorate de 
primirea golului, gazdele 
atacă în continuare, cre- 
îndu-și bune ocazii de a 
egala pe care Diniș și co
echipierii săi le irosesc cu 
prea mare ușurință. La 
acest presing, oaspeții se 
apără organizat, contraata- 
cînd tăios, Gostian punînd 
deseori în pericol poarta 
apărată de Banga. Cu toa
te acestea prima parte se 
Încheie cu avantajul de 
un gol în favoarea oas
peților.

La reluare gazdele par 
puse pe fapte mari, insta- 
lîndu-se din primele mi
nute in careul oaspeților 
și în min. 48 Diniș șutea- 
ză la poartă, portarul pa- 
rează, mingea ajunge la 
Lazăr, cate egalează: 1 — 1. 
Peste 2 minute Bălan 
șprintează pe dreapta și 

din viteză șutează în dia
gonală în colțul lung, jos 
și gazdele preiau conduce
rea cu 2—1. La juniori, 0 -0, 
(Ilie COANDREȘ)

In cadrul manifestărilor 
sportive cuprinse în „Anul 
Internațional al tineretu
lui", s-a desfășurat, în sa
la I.M.P., finala pe insti
tut la judo. Reușita acestei 
competiții s-a materializat 
atit prin noutatea acesteia 
cît și prin frumusețea 
sportului, răsplătite de
seori cu aplauze la „saltea" 
deschisă.

La reușita competiției au 
contribuit prof. Ioan Cor. 
dea, pentru arbitrajele 
foarte competente și Crl- 
nel Matiaș, student, meda
liat cu bronz în 1983 și ar
gint în 1984 la campiona
tele republicane univer
sitare.

Cîștigătorii fiecărei ca
tegorii de greutate-voi fi 
prezenți în 27—28 aprilie

Spartachiada armatelor prietene la judo

MOSCOVA 9 (Agerpres). 
La Kiev s-au desfășurat 
întrecerile Spartachiadef 
armatelor prietene la judo, 
competiție la care au par
ticipat 100 de concurenți 
din 10 țări. 

la Iași, pentru disputarea 
titlurilor de campioni re
publicani universitari.

Dar iată laureații, faza 
pe institut: cat. 60 kg: 
Danci Petre, an 1 Mine, 
Virgil Tirla, an I M.I.M., 
Gheorghe Zoicas, an III, 
sing. Mine: 65 kg: Crine] 
Matiaș, an IV Mine, loan 
Neamțu, an III sing. Mi
ne, loan Mihăilă, an II 
Mine; 78 kg: Romeo Lupu, 
Nicolae Rad, Sorin Pop, 
toți an I Mine; 71 kg: Vir
gil Bold, an I M.I.E.Z.. Du
mitru Amaricăi, air 1 Mine, 
Ovidiu Crișan, an II 
M.I.E.Z.; 86 kg: Silviarr 
Stamatoiu, an III M.I.M., 
Robert Patka, an IV Mine.

Din partea A.S.C. au fost 
oferite premii și diplome

Dintre sportivii români 
s-au evidențiat Ion Pușca- 
șu, clasat pe locul doi la 
categoria „open", și Ma
rian Albișoru, situat pe lo
cul trei la categoria 78 kg.

Meciurile din etapa a 
24-a a campionatului divi
ziei A la fotbal se vor dis
puta miercuri, 10 aprilie, 
după următorul program; 
Dinamo — Universitatea 
Craiova (stadion Dinamo); 
Steaua — A.S.A. Tg. Mu
reș (stadion Steaua); Poli
tehnica Timișoara — Poli
tehnica Iași; S.C. Bacău — 
F.C. Argeș Pitești; F.C.M. 
Brașov — Rapid ; F.C. Bi
hor Oradea — Chimia Rin,

TELEX • SPORT • TELEX • SPORT
PARIS 9 (Agerpres). In 

turul II al calificărilor 
pentru turneul internațio
nal de tenis de la Nisa, ju
cătorul român Florin Se- 
gărceanu l-a învins cu 
6—3. 3—6, 6—3 pe suede
zul Peter Svensson.

Alte rezultate: Lesage
(Franța) — Gehring (R.F.' 
Germania) 7—6, 6—4; Carls- 
son (Suedia) — Cihak (Ce
hoslovacia) 7—6, 6—2; Osta 
(Spania) — Clavet (Spania) 
0—6, 6 -1., 6—2; Meinceke 
(R.F. Germania) — CoUr- 
teau (Franța) 7—5, 7—6.

SOFIA 9 (Agerpres). Du
pă opt runde și disputarea 

Vilcea; F.C. Baia Mare —■ 
Sportul studențesc; F.C, 
Olt — Gloria Buzău; Cor- 
vinul Hunedoara — diut 
Petroșani. Toate partidele 
vor începe la ora 17,00.

☆
Posturile noastre da ra

dio vor transmite, alterna
tiv, aspecte de la jocurile 
etapei. Transmisia se va 
efectua pe programul I; cu 

începere din jurul orei 16,45.

(Agerpres)

partidelor întrerupte, in 
turneul zonal feminin de 
șah de la Voliko Tîrnovo 
(Bulgaria) conduce Agnes- 
zka Brusztman (Polonia), cu 
6 puncte, urmată de Hanna 
Erenska (Polonia) — 5.5 
puncte, Dana Nuțu (Româ
nia) și Rumiana Boiadjie- 
va (Bulgaria) — 5 puncte 
(ambele cu cîte o partidă 
mai puțin disputată). Eli- 
sabeta Polihroniade (Româ- 
nia\ care a cîștigat partida 
întreruptă cu Ildiko Madl 
(Ungaria), totalizează 4,5 
puncte.
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