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Ridicarea calității minereului extras
preocupare permanentă a minerilor deveni

Mina Deva este declarată, 
și pe bună dreptate, mină 
model pe Ministerul Mine, 
lor. De la începutul a- 
cestui an, colectivul unită
ții a extras suplimentar 
sarcinilor de plan peste 
5 000 tone de minereu cu
prifer. în două luni și o 
decadă, harnicii mineri de
veni au realizat aproape 
jumătate din angajamen-

organizează munca, despre 
reușitele lor.

— Iulian Doța, aveți în 
brigadă 54 de oameni și 
ați extras peste prevederi 
în acest an - 500 tone 
minereu. Ce stă la baza 
acestei depășiri ?

— Cunoașterea temeini
că a abatajului, a utilaje
lor, a oamenilor cu care 
lucrez ; urmărirea și coor-

ne îndepli- 
date planul

\PRQ£UCTiA FiZtCÂ-\
tul anual asumat în între
cerea socialistă.

Zi de zi, din cele două 
abataje ale minei, conduse 
de brigadierii Iulian Doța 
și Gheorghe Apreotesei, 
pornesc spre suprafață sute 
de vagonete cu minereu. 
Este un flux riguros coor
donat, care nu cunoaște 
contenire. Productivitatea 
muncii în aceste abataje 
a ajuns la 18,8 tone pe 
post, iar gradul de me
canizare a lucrărilor mi
niere în subteran 11 98 la 
suită.

Minerii, cadrele tehnico, 
inginerești apreciază in 
mod realist că pot și tre
buie să-și pună mai bine 
în valoare posibilitățile de 
care dispun, să insiste pe 
instruirea și perfecționarea 
tuturor lucrătorilor, să ex
tragă minereu mai mult și 
de bună calitate. Am dis
cutat cu mulți dintre ei 
despre modul în care își

donarea lor atentă ; repar
tizarea de sarcini concre
te fiecăruia ; seriozitatea și 
responsabilitatea pentru 
munca prestată ; continua 
frămîntare pentru produc
ția zilei de mîine. Eu, 
șefii de schimb, de felie 
cunoaștem cu ochii închiși 
abatajul pe care-1 exploa
tăm. împreună gîndim și 
ne planificăm munca cel 
puțin cu o zi în față. Ne 
întrebăm și stabilim de 
unde, cum și cu cine 
scoatem producția. Fiecare 
din brigadă știe și poate 
face orice activitate. Sîn.- 
tem policalificați și, zic eu, 
cunoscători ai metodei de 
exploatare pe care o uti
lizăm — cu surpare în 
subetaje.

— Nu-i ușor să exploa
tezi concomitent trei felii, 
fiecare cu 14 locuri de 
muncă — completează bri
gadierul Gheorghe Apreo
tesei. Dar dacă toți ne

mobilizăm și 
nim sarcinile 
se realizează fără discuție, 
în acest an am „mers" 
foarte bine, am extras în 
plus 2 400 tone de mine
reu.

De la „pregătiri", șeful 
de brigadă Ion Văduva 
ne-a spus :

— Am început acest an 
cum l-am terminat pe 
celălalt. în forță. Pregătim 
pentru exploatare felia a 
V-a. Avem asigurate la 
front materialele necesare, 
conlucrăm bine, reușim 
avansări frumoase. în me
die, lunar ne depășim pla
nul cu 10—15 la sută. De 
noi depinde viitoarea pro. 
ducție a minei și căutăm să 
ne achităm de sarcini cit 
mai bine.

Faptele minerilor deveni 
sînt edificatoare. Inginerul 
Ionel Lazăr, șef secție 
schimb la mina Deva, re
liefa puternica angajare a 
acestui colectiv de muncă
fruntaș pe E. M. Deva, 
pentru a îmbunătăți, în 
continuare, calitatea mine
reului extras, a asigura 
economiei naționale tot mai 
multe metale. Cele două 
importante evenimente din 
viața poporului nostru — 
aniversarea a 40 de ani 
de la eliberarea patriei și 
al XHI-lea Congres al 
partidului — vor fi întîm- 
pinate aici cu rezultate de 
prestigiu în producție, spre 
lauda colectivului minei, 
desemnată drept model în. 
tre minele de acest fel ale 
țării.

Continuitate și calitate la lucrările 
de îmbunătățire a pajiștilor!

Dezvoltarea sectorului 
zootehnic este condiționată 
de acțiunile ce se între
prind în această perioadă 
în fiecare localitate pentru 
ridicarea potențialului pro
ductiv al pășunilor și fîne- 
țelor naturale. Iată de ce 
trebuie ca la lucrările de 
curățare și fertilizare să fie 
mobilizate toate forțele sa
telor, să se pună accentul 
pe calitatea și cuprinderea 
unor suprafețe cât mai 
mari de pajiști pentru îm
bunătățire.

Pornind de la 
rințe, duminică 
comunei Totești
bilizat la realizarea sarci
nilor prevăzute în progra
mul de îmbunătățire a pă
șunilor și finețeior. în toa
te brigăzile C-A-P. din lo
calitate s-a 
reușindu-se 
zale 32 
nești, să 
curățare 
noase și 
mult de 
zent la acțiunile organizate 
în brigada Reia, secretând 
comitetului comunal de 
partid, primarul comunei, 
Moise Micloșoni, a eviden
țiat contribuția adusă de 
unii cooperatori ca: Ion

aceste ce- 
locuitorii 
s-au mo-

lucrat cu spor, 
să fie fertili- 
pajiști la Cîr- 

facă acțiuni de 
vegetației lem-

ha 
se 
a
a pietrelor pe mai 
100 hectare. Pre

Clep, Ianăș Mureșan, Lâs- 
cuț Cozac, Marioara Prej- 
ban, Opric Gruia, Bălanei 
Pop, Ion Mihuțoni, Victoria 
Flecea și Iacob Mihăiesc 
la ridicarea potențialului 
productiv al pajiștilor. In
ginerul șef al C.A.P., Vio
rel Ilian, ne spunea că 
prin realizarea întregului 
volum de lucrări de îm
bunătățire stabilit, unitatea 
va reuși să acopere în bu_ 
nă măsură deficitul de 
să verde și fîn care se 
simțit în fiecare an.

Duminică, lucrările 
pajiștile naturale 
continuate și în 
Densuș. Secretarul 
tulul comunal de 
primarul comunei, 
Dănescu, ne spunea că la 
cele două puncte de lucru 
— ,,în fața satului" și „Co-

ma- 
face

pe 
fostau 

comuna 
comite- 
partid,

Leonița

drin" — au fost mobilizați 
peste 100 locuitori ai comu
nei. înti'e cei ce au răs
puns chemării de a parti
cipa la curățarea celor pe
ste 200 ha, realizate pînă 
acum, i-am notat pe Vaier 
Gărdean, Laurențiu Su- 
cioni, Petru Lăsconi, Viorel 
Gărdean, Iulius Pădurean 
și alții. Interlocutoarea 
exprima nemulțumirea 
legătură cu faptul că 
s-au fertilizat decît 30 
fînețe, iar pe pășuni, pînă 
acum, nu s-a aplicat nici 
un kg de îngrășăminte chi. 
mice, deoarece comuna n-a 
avut nici 
repartiție 
minerale.

își 
în 

nu 
ha

un stoc și nici 
de îngrășăminte 
în această situa-

N. TIRCOB

(Continuare în pag. a 2-a)

AU ÎNCHEIAT SEMĂNATUL MAZ AR II
Avînd pregătit în bune 

condiții patul germinativ 
de către mecanizatorul 
Clement Moraru, ieri, pe 
ogoarele C-A.P. Tîmpa 
s-a lucrat din plin la se
mănatul mazării. Doina 
Vrăbiescu, inginerul șef 
al C-A.P., ne-a relatat că

mecanizatorul Ion Arun- 
cuteanu a realizat semă
natul acestei culturi pe 
toate cele 15 hectare pla
nificate, respectînd cu 
strictețe indicațiile tehni
ce cu privire la densita
tea și adîncimea de lucru.

C.A.P. Totești, brigada I. 44 de cooperatori au participat duminică la defrișări te
renuri și adunat de piatră de pe finețele învecinate riului Cirlete. Aceste terenuri se vor 
reda iu circuitul agricol și pentru finaț.

Foto: AUREL ANCA

UV1U BRAICA

Măsuri competente, ba
zate pe cunoașterea 
temeinică a probleme
lor colectivului
Copiii — liantul fami
liei, viitorul națiunii 
Carnet cultural
Sport
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Succese ale siderurgiștilor hunedoreni
36 633 TONE 

AGLOMERAT FEROS 
ÎN PLUS

Aglomerat feros mai 
mult și de cea mai bună 
calitate, livrat ritmic fur
nalelor iată deviza fiecă
rei zile de muncă pentru 
lucrătorii de la cele două 
fabrici de aglomerare ale 
Combinatului siderurgic 
Hunedoara. Intensificînd 
întrecerea socialistă pe 
schimburi și intre forma
țiile de lucru, asigurind 
o bună dozare pentru fie- 

de aglomerat, 
două fabrici 

in plus furna- 
lunile ianuarie 
î — 36 633

Iaridicat 
aglomerat

ducție 
24 670 
feros.

care șarjă 
de la cele 
s-au trimis 
lelcr — in 
și februarii
aglomerat. Numai în luna 
februarie, sporul de pro-

tone

IMPORTANTE 
DEPĂȘIRI LA 

PRODUCȚIA MAREA
Hotărîte să întîmpine 

cu realizări dintre cele 
mai bune evenimentele

majore din viața poporu
lui nostru — aniversarea 
a 40 de ani de la elibe
rarea patriei și al XIII- 
lea Congres al partidului 
— colectivele de muncă 
de la C.S. Hunedoara des. 
fășoară o activitate sus
ținută, reușind să obțină 
zi de zi importante plu
suri de producție. însu
mate, pe primele două 
luni ale anului, produse
le suplimentare realizate 
aici, rod al hărniciei oa
menilor muncii din toate 
uzinele combinatului, se 
concretizează în depăși
rea planului producției 
marfă cu peste 65,1 milioa
ne lei. (Aron Căta, cores
pondent).
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Și consumatorii mici pot face economii mari.>

— Fără Combinatul si
derurgic „Victoria" Călan
— ale cărui consumuri se 
urmăresc aparte — cei
lalți consumatori de ener
gie electrică de pe raza 
orașului nostru se înca
drează în cotele repartizate
— ne spunea tovarășul 
Dionisie Frențoni, vicepre
ședinte al biroului execu
tiv al Consiliului popular 
al orașului Călan.

— Ce măsuri au fost 
luate pentru ca acești con
sumatori mici, dar consu
matori, să nu risipească 
energia electrică, cunoscut 
fiind faptul că orice kilo
watt economisit devine o 
picătură cîștigată în fluviul 
energetic al țării ?

— La consiliul popular 
ni se trimit lunar progra
mele proprii pe care și le 
stabilesc unitățile econo
mice, instituțiile, în ve
derea economisirii energiei

ori ăror

ve-să 
sînt a-

electrice. prevenim 
forme de risipă.

— V-aș propune 
dem concret cum
plicate și respectate aceste 
măsuri, adică 
tem realitatea 
cului.

Atelierul de

să cunoaș- 
la fața lo-

gips : Prin

ESERGIA ELECTRICA

în orele de vîrf a 
compresoare și agre
de la stația conca- 
reorganizarea schim- 

în carieră (fără

reducerea la jumătate a 
numărului corpurilor de 
Iluminat, scoaterea din sar
cină 
unor 
gate 
sare,
burilor 
schimbul II) — pe atelier 
s-a redus consumul zilnic 
de energie electrică cu 
mai bine de 41 la sută, 
ceea ce înseamnă peste 
2 200 kilowați economisiți 
pe zi — aflăm de la ingi-

■ ■ ■

nerul Nicolae Irimie, șeful 
atelierului.

S.M.A. Călan: Evitarea 
timpilor neproductivi, mer
sului în gol 
și instalațiilor 
de 4 kWh pe 
rea becurilor 
cu altele de

al mașinilor 
= economii 
zi ; înlocui- 
de 100 wați

40 wați “

economii de 3 kWh pe zi ; 
folosirea luminii naturale 
în hale și ateliere = eco
nomii de 5 kWh pe zi. Sînt 
măsuri stabilite, aplicate. 
Iar contorul indică zi de 
zi scăderi la consumul pla
nificat de energie electri
că — sublinia tovarășul 
loan Cotuțiu, directorul u. 
nității.

Cooperativa meșteșugă
rească „Streiut" : Progra
mul tuturor secțiilor de ser-

vlre a populației este sta
bilit pe „zi-lumină natu
rală", de regulă 8 la 16 
sau 9 la 17 ; a fost redus 
cu 50 la sută iluminatul in- 

-cintelor, holurilor, s-au 
stabilit responsabilități con
crete pe fiecare secție, 
atelier, loc de muncă, ceea 
ce asigură zilnic o însem
nată economie de energie 
electrică, la nivelul ora
șului.

Liceul industrial Călan ; 
Nici o mașină din atelierele 
de practică să nu funcțio
neze în gol, corpurile de 
iluminat din holuri, casa 
scărilor etc. reduse la ju
mătate, prizele inutile sigi
late, instruirea permanen
tă a tuturor elevilor 
spiritul economisirii, 
evitării oricărei forme

GH. t. NEGREA

in 
al 
de

tCoMinuare m pag. a 2-a)



Măsuri competente, bazate pe cunoașterea 
temeinică a problemelor colectivului

— Pe lingă greutățile de 
natură externă (ținind de 
calitatea unor materii pri
me și, mai ales de modul 
in care furnizorii noștri 
și-au onorat contractele) 
— arăta Lucian Gheara, se
cretar adjunct cu proble
me organizatorice al comi
tetului de partid al Tesă- 
toriei de mătase Deva — 
în anul trecut ne-am con
fruntat și cu neajunsuri 
interne. Este vorba de aba
teri de la disciplina mun
cii, calitatea scăzută a re
parațiilor la unele utilaje 
și fluctuația mare in rân
dul unor muncitori de 
bază, cum sînt reg’.orii și 
ajutorii de maiștri. Cu- 
noscînd aceste neajunsuri, 
comitetul nostru de partid 
a analizat temeinic în ple
nara cu activul din luna 
ianuarie cauzele obiective 
și subiective ale acestora, 
adoptînd în final un pro
gram de măsuri tehnico- 
organizatorice și politico- 
educative menite să ducă 
la elliminarea lor, la buna 
derulare a procesului de 
producție, realizarea ritmi
că a sarcinilor fizice și 
creșterea calității țesături
lor. Unele dintre aceste 
măsuri au și fost traduse 
în viață, altele urmează a 
fi realizate pină la terme
nele stabilite.

întrucât șl în acest an 
colectivul țesătoriei reali
zează produse pentru ex
port, cîtevs din măsurile 
inițiate de comitetul de 
partid vizează tocmai creș. 
terea calității țesăturilor și 
realizarea ritmică a co

Lucrările de îmbunătățire a
(Urmare din pag. 1)

ție, cînd șl încărcătura de 
animale pe hectar este des
tul de mare, doar simplele 
lucrări de curățare nu pot 
asigura sporul așteptat la 
producția de furaje și, im
plicit, la producția din zoo
tehnie.

La curățarea pajiștilor 
naturale s-au mobilizat și 
cooperatorii din Unirea. 
Constantin Babeș, președin
tele C.A.P., i-a evidențiat 
pe Moise Pădureanu, Mi- 
nuț Prunaci, Laurențiu Pas- 
cotescu, Sigismund Faroaș 
și pe alți cooperatori care 
au luat parte la lucrările 
organizate. în jurul satelor 
mai sînt însă însemnate 
suprafețe de pășuni și fi

Și consumatorii mici pot face 

economii mari...
(Urmară din pag. 1)

risipă — sînt reguli oare 
se respectă la noi — spu
nea tovarășul loan Cimpo- 
rescu, directorul liceului.

Notăm că și la alțl con
sumatori mici din Călan — 
E.G.C.L., I.CJS. Mixtă, 
secția de panificație, școa
la generală, secția medica
lă externă, cartiere — pro
gramele stabilite pentru 
reducerea consumurilor de 
energie electrică se află 
în atenție, sînt urmărite 
cu răspundere.

— Așa procedăm, de re
gulă, și noi — încheia to
varășul vicepreședinte Dio-

SERI CULTURALE LA „ȘARMIS"

După binemeritatul suc
ces de marțea trecută, 
O.J.T. Hunedoara va per. 
manentiza ziua de marți 
ca seară culturală la res
taurantul ^Sarmis".

Astăzi, In programul se

menzilor destinate parte
nerilor străini. Astfel — 
preciza inginera Ana Jula. 
secretar adjunct cu pro
bleme economice al comi
tetului de partid — au 
fost organizate în 9ecția 
tesătorie zone speciale în 
care se lucrează numai 
produse de export. în a- 
eeste zone au fost dis- 
tribuiți cei mai bine pre
gătiți și conștiincioși mun
citori. E-: sînt instruiți de 
fiecare dată cînd o nouă 
comandă se lansează in fa
bricație. Mai mult, comi
sia pentru export a eomi-

ÎN CONDUCEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE - 
RĂSPUNDERE, EXIGENTA, 

REZULTATE CONCRETE

totului de partid urmăreș
te permanent modul în 
care se derulează activita
tea, calitatea produselor și 
propune, cînd este căzui, 
măsurile necesare îmbună
tățirii activității.

O parte din neajunsuri
le care au grevat asupra 
activității de producție au 
la origine funcționarea ne
corespunzătoare a unor uti
laje sau defectarea frec
ventă a lor. Cauzele sînt 
mai multe. Cele mai im
portante sînt însă calitatea 
scăzută a reparațiilor, lip
sa pieselor de schimb și 
modul în care ajutorii 
de maiștri și reglorii iși 
fac datoria.

— Ce au întreprins co
mitetul de partid și orga
nul colectiv de conducere 
pentru eliminarea acestor 

nețe pe care trebuie efec
tuate lucrări de curățare, 
ceea ce impune ca și în 
celelalte zile din săptămînă 
să se organizeze astfel de 
acțiuni. Zilnic cîteva zeci 
de cooperatori participă la 
împrăștierea gunoiului de 
grajd și la lucrările în po
micultură,dar rămîn și su
ficiente forțe disponibile 
pentru a fi mobilizate la 
lucrările pe pajiștile natu
rale.

Pe pășunea „Fundoane" 
(din Nădăștie) lucrau mun
citorii din ferma condusă 
de ing. Silviu Rusan. Pe 
lîngă lucrările de curăța
re, aici s-au aplicat îngră
șăminte pe mai mult de 
1 700 hectare. Șeful fermei 
ne spunea că dintre acțiu.

nisie Frențoni. Cu sprijinul 
comisiei energetice de la 
nivelul orașului controlăm 
periodic modul în care se 
aplică măsurile din pro
gramele de economisire a 
energiei electrice. Inter
venim operativ acolo unde 
se constată depășirea cote
lor planificate. Dacă în 
urmă cu cîtăva vreme ni 
se spunea că nu contează 
cîțiva kilowați acolo, con
sumați în plus, în prezent 
pot afirma că cetățenii 
orașului Călan înțeleg bine 
adevărul că și micii con
sumatori pot contribui la 
realizarea unor economii 
mari.

rii vor evolua Ansamblul 
artistic „Getușa", avînd 
ca soliști pe Nicoleta Lu- 
gojan și Drăgan Muntea- 
nu, formația „Concordia", 
cu solista Luminița Mol
dovan șl alții. 

stări de lucruri ? Ne răs
punde inginerul Traian Țîr- 
lea, directorul unității!

— Am acționat în mai 
multe direcții. în primul 
rând, au fost întărite e- 
chipele de reparații cu 
meseriași bine pregătiți 
profesional și au fost or
ganizate pe genuri de 
operații. în același timp 
s-a trecut la îmbunătăți
rea tehnologiilor de repa
rații în funcție de tipul 
de utilaje. Pentru a fi 
mereu la curent cu modul 
in care se desfășoară acti
vitatea, consiliul de control 

muncitoresc al comitetului 
nostru de partid are ca 
sarcină să analizeze tri
mestrial cum se respectă 
graficele de revizii și re
parații. calitatea execuții
lor, încadrarea în termene 
și să prezinte organului de 
partid concluziile și măsu
rile ce se impun.

Pentru a rezolva proble
ma fluctuației în rîndul 
ajutorilor de maiștri și al 
reglorilor, care ne-a creat 
deosebite greutăți, am ho- 
tărit să calificăm și să 
punem femei pe aceste 
posturi. Pentru început au 
fost selecționate nouă țe
sătoare, care au fost cali
ficate în meseria de re- 
glor și ajutor de maistru 
și repartizate în zonele de 
iucru. Deocamdată nu sîn- 
tem pe deplin edificați,

pajiștilor
nile stabilite se află sub 
semnul întrebării realiza
rea pajiștilor semănate pe 
600 ha, deoarece nu sînt 
asigurate fondurile necesa
re (!).

Deși nu le prisosesc fu
rajele și pină acum au e- 
fectuat un volum redus de 
lucrări pe pășuni și finețe, 
nici duminică în unitățile 
agricole din raza comunei 
Bretea Română și orașului 
Călan nu s-a făcut o mo
bilizare de masă a coope
ratorilor la curățarea pa
jiștilor naturale.

Copiii — liantul familiei, viitorul națiunii

N-au vrut să fie mame... și nu mai sînt deloc

uaBH 
simții 
Pagii! 
căra) 
Kojaa 
de cu 
(Daci 
nle ; 
ticula 
SIME

„Este de asemenea, adevărat că sînt și unele fa
milii, n-aș putea spune că numărul lor este prea 
mare — care, din comoditate, din dorința de a nu-și 
crea probleme,nu vor să aibe copii. Este, fără îndo
ială, necesar să ne punem întrebarea : ce fel de fa
milie este aceea care însăși ea există ca rezultat al 
faptului că părinții lor — ai soției și ai soțului — i-au 
născut. Ei nu au venit de altundeva ; sînt rezultatul 
tocmai al faptului că părinții lor au înțeles să-și facă 
datoria — și patriotică, dar și în conformitate cu le
gile naturii — de a asigura viața și dezvoltarea 
vieții".

NICOLAE CEAUȘESCU

Cît adevăr de viață sălă
șluiește în aceste cuvinte 
rostite de secretarul gene
ral al partidului la Plena
ra lărgită a Consiliului Sa
nitar Superior 1 Căci feri
cirea, adevărata fericire a 
unui cămin are la bază 
bucuria fără seamăn a a- 
pariției copiilor, ca o con
secință firească a dragos
tei împărtășite. Copiii sînt 
sensul vieții, sînt liantul 
familiei. Milioane de femei 
șl bărbați uniți prin actul 
căsătoriei gîndesc așa, 
trăind din plin în condi
țiile minunate ale socialis
mului, bucuria senină a 
perpetuării în copii. Cînd 
însă intervine ilogic egois- 

dar dacă femeile obțin 
rezultate bune, Vom mări 
numărul lor. în acest mod, 
credem, vom rezolva defi
nitiv cu fluctuația.

Cu Mărioara Cătescu, se
cretarul organizației de ba
ză din schimbul A, am 
abordat problema discipli
nei în producție. Mai pre
cis — cum intervine biroul 
organizației de bază pen
tru a-i chema la ordine 
pe cei care absentează ne
motivat, au alte abateri de 
la disciplina muncii. „în 
fiecare adunare de partid, 
— arăta interlocutoarea — 
în cadrul momentului e- 
conomiic, amintim și pe 
cei certați cu disciplina, 
care ne creează greutăți 
în producție. De asemenea, 
cei care repetă abaterile 
sînt chemați în fața comi
siei de disciplină a schim
bului și judecați cu aspri
me. Bineînțeles, utilizăm și 
gazeta de perete sau cele
lalte forme ale muncii po
litico-educative. Urmarea 
a fost că de la începutul 
acestui an în schimbul 
nostru nu s-au mai înre
gistrat absențe nemotivate 
și abateri de la disciplina 
muncii'.

Prin astfel de măsuri 
concrete, ce au la bază o 
cunoaștere temeinică a stă
rilor de lucruri din co
lectiv, organizația de 
partid de la țesătoria din 
Deva se apropie tot mai 
mult de îndeplinirea roiu
lui de factor conducător 
și mobilizator în procesul 
productiv și educativ.

MIRCEA LEPAOATU

Cooperativa meșteșugărească „Moțul" Brad, secția încălțăminte comandă. Aspect de 
Ia mesele de confecționat fețe.

mul și-și dă mina cu lipsa 
de omenie și cu rapacita
tea, atunci sublima bucurie 
a maternității se transfor
mă în sentimentul neîm- 
plinirii și nu o dată capătă 
dimensiunile tragicului.

Veniseră tocmai din Do- 
rohoi la Hunedoara, tineri 
amîndoi, tată și mamă al 
unui copilaș de doi ani. Ea, 
sau el, sau amîndoi n-au 
mai vrut să trăiască încă 
o dată fericirea rodirii dra
gostei dintre soți. Astfel, 
soția s-a încredințat mîini- 
lor ucigașe de viață, mîl- 
nilor Tudosiel Cristea, 
muncitoare necalificată la 
întreprinderea minieră Hu
nedoara. Pentru 1 300 de

miiHiiwn
• GURASADA. FESTIVA

LUL „SILVIU DRAGOMIR" 
ȘI-A ÎNCHEIAT CEA DE-A 
VIII-A EDIȚIE. A lost o săp- 
tămînă educativă - în cadrul 
căreia locul central l-au o- 
cupat acțiunile întreprinse 
pentru realizarea sarcinilor 
desprinse din Programul u- 
nic de dezvoltare a agri
culturii, precum și dezbate
rea recentei Hotărîri a Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R. privind în
făptuirea politicii demogra
fice și asigurarea unui spor 
corespunzător ai populației. 
Duminică, ziua închiderii 
festivalului, a fost dedica
tă manifestărilor artistice. 
Din nou formațiile căminu
lui cultural și-au etalat mă
iestria, programul desfășu
rat pe parcursul a două 
ore fiind întregit de specta
colul de înalt nivel artistic 
al ansamblului folcloric ju
dețean „Getusa". Suita de 
dansuri ardelenești, soliștii 
vocali șl Instrumentiști Ma
riana Anghel, Elena Pal, 
Emil Corcheș, Viorel Luca- 
du, potpuriu! de melodii 
populare ale ta ral ului au 
făcut din ziua închiderii ce
lei de-a VHI-a ediții a fes
tivalului „SNviu Dragomir* o 
adevărată sărbătoare a cin- 
tecului șl jocului românesc.

• COLOCVII DE ISTORIE. 
Clubul „Constructorul" din 
Deva a organizat, la Șan
tierul nr. 2 al T.C.H., un 
colocviu de istorie. Realizat 
în colaborare cu Muzeul 
județean, colocviul a stă

lei „doftoreasa" a suprimat 
în trupul mamei fărîma de 
viață ce începuse a pîlpîi. 
Nepricepută în intervenții, 
le ei, a trimis-o curînd în 
mormînt pe mama copilu
lui de doi ani din Doro- 
hoi. Eforturile titanice ale 
medicilor din Hunedoara și 
mai apoi ale celor din Ti
mișoara n-au mai putut 
repara ceea ce provocase 
ea. Șapte ani de închisoa
re, la cît a fost condamna
tă — pedeapsa dreaptă pe 
care i-a dat-o societatea 
pentru fapta sa monstru
oasă — nu vor mai putea 
reda vieții două vieți pier
dute, una în germene și 
alta pe calea împlinirilor.

Actul provocării avortu
lui, întreruperii cursului 
normal al vieții este usn 
act criminal atunci cînd 
nu este impus de rațiuni 
medicale și el se cere de
pistat și pedepsit cu toată 
asprimea legii. Săvîrșit de 
persoane necalificate pen
tru asemenea intervenții, el 
se soldează cu infirmități 
ireparabile și nu o dată 
cu moartea celei care a în
credințat mîinilor ucigașe 
două vieți deodată. în sar
cina Marioarei-Doina Cio- 

ruit asupra unor evenimen
te istorice marcante ale lu
nii martie: „Un deceniu de 
la alegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu ca pri
mul președinte al Republi
cii Socialiste Româniau și 
„39 de ani de la actul po
litic al Instaurării puterii 
revoluționar-democratice a 
muncitorilor și țăranilor".

• EXPOZIȚIE. La Galerii
le de artă ale Fondului plas
tic din Deva s-a deschis o 
nouă expoziție de pictură, 
sculptură și grafică. In 
peste 30 de lucrări — pei
saj, portret, compoziție, na
tură statică - artiști plas
tici, membri ai Filialei De- 
va-Petroșani a U.A.P., aduc 
un impresionant omagiu fe
meii.

• „ARTA CONVERSAȚIEI" 
- DIN NOU LA DEVA. Tea
trul de stat Oradea, colec
tiv distins cu Ordinul „Me
ritul cultural" clasa I, va 
fl, săptămîna viitoare, oas
petele Casei de cultură 
din Deva cu piesa „Arta 
conversației", dramatizare 
după romanul cu același 
nume de Ileana Vulpescu 
șl George Bănică.

• SPECTACOL. Colectivul 
de teatru al Casei de cul
tură din Hunedoara a sus
ținut un nou spectacol cu 
comedia lui Ion Băieșu, 
„Preșul". De această dată, 
spectacolul a avut un pu
blic aparte: muncitoare, In
ginere, tehnlciene, fruntașe 
în întrecerea socialistă din 
unitățile economice ale 
municipiului, precum și cas
nice care in activitatea ob
ștească se află în primele 
rinduri.
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botaru din Vulcan, instanța 
de judecată a reținut trei 
asemenea fapte. Unul din
tre ele s-a soldat cu de
cesul victimei. Pentru 400— 
500 de lei, cît încasa Ma
rtora Ciobotaru în schim. 
bul unei „intervenții" avor- 
tive 1 Și tot șapte ani de în
chisoare și pentru ea.

Femei care n-au vrut să 
fie— sau n-au mai vrut să 
fie încă o dată — mame 
și care nu mai sînt deloc. 
Durere de nemîngliat în 
familie, pierdere ireparabi
lă pentru societate. Căci 
însumarea unor asemenea 
acte criminale a făcut ca 
și în județul nostru spo
rul natural al populației 
să fie scăzut anul trecut 
Replica pe care societatea 
o dă autorilor lor trebuie 
să fie necruțătoare. O rea
litate ca aceea ca la fie
care copil născut viu anul 
trecut s-au produs 13 a- 
vorturi este Intolerabilă 
pentru viitorul națiunii la 
vigoarea căreia sîntem da
tori să veghem permanent,

IONEL TOMA, 
președintele 
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Jiul Petroșani
3-0

Frig, spectatori puțini, 
teren bun. Jiul a reușit 
duminică una dintre cele 
mai bune partide din ulti
mul timp. Prima repriză, 
neconcludentă, se încheie 
cu golul din min. 42, cînd 
Petre Grigore întreprinde 
o acțiune de mare frumu
sețe pe cont propriu, după 
care centrează inspirat lui 
Varga; acesta înscrie fără 
probleme : 1—0. Ocazii 
au mai fost, mai ales 
la începutul reprizei, dar 
au fost irosite de Varga, 
Stoinescu sau Băluță.

în cea de a doua parte 
a meciului, echipa din Vale 
accelerează ritmul, jocul se 
desfășoară mult mai alert, 
dorința de victorie este și 
mai aprigă. O repriză cum 
nu s-a mai văzut cam de 
multișor pe stadionul din 
Petroșani. Oaspeții, lipsiți 
de aportul golgeterului 
campionatului, Grosu, înlo
cuit de Filip, se dedau la 
faulturi, cartonașele 
bene sînt arătate lui 
reșan și Georgescu, 
schimb, gazdele leagă
jocul și, firesc, golurile nu 
întârzie. După o țesătură 
de pase, Varga îl servește 
pe Cura, acesta beneficiază 
de o greșeală în apărare și 
înscrie în poarta goală, 
cu toate strădaniile funda-

gal- 
Mu- 

în 
bine

— F.C. Bihor 
(1-0)

șuiul Biszoc, care ajunge 
balonul doar— în plasă i
2— 0. După dteva minute, 
Vasile Popa expediază un 
șut puternic, care zguduie 
vinciul barelor porții apă
rate de Balasz. Atmosfera 
din tribune se încălzește 
din nou în min. 88, cînd, 
la o centrare de pe partea 
dreaptă, Varga înscrie cu 
capul un gol spectaculos :
3— 0.

O victorie la scor, a- 
mintind de vremurile foar
te bune ale Jiului. O victo
rie care s-a datorat mal 
ales prestațiilor bune ale 
lui Petre Grigore, Mircea 
Popa, Vizitiu, Varga, Cura 
și, nu în ultimul rfnd, 
seriozității impuse elevilor 
săi de Gogu Tonca în ca
drul antrenamentelor, pre
gătirii fizice a fiecărui ju. 
câtor — condiție din ce 
în ce mai importantă în 
fotbalul actual. Ași s-a 
întîmplat că ECHIPA Jiul, 
obținînd o victorie meri
tată, urcă pe locul 8, 
acolo unde(e cald și bine—

Jiul Petroșani: Cavei — 
P. Grigore, M. Popa, Vizi
tiu, V. Popa, Varga, Gă- 
man (Muia), Stana, Stoines
cu, Curi, Băluță (Lăsconi).

• Duminică fotbalistică... 
rece pentru echipele hune- 
dorene și suporterii lor, ex- 
ceptind portido șl rez uita
tul de la Petroșani, unde 
fiul, preocuptadu-se exc'a- 
»iv de Joc, s-a impus cto' 
In fața unei echipe bice 
cetate Ic ora osto, Cu V<v- 
ja In ii more — un 
coș de mare trpvatiu, pe 
acre șl l-or dori orice an
trenor -. ec+' po Puf ți-a 
dominat copios partenerul. 
Așadar, se poate și cu fot
bal..

voii in < întreg campionatul 
— un fundaș de marcaj cel 
puțin de aceeași valoare, 
ceea ce, sigur, e mai greu 
de găsit acum. Așa că, mo
mentan, tot echipa, jucă* 
Sorii treb- e să aibă știința 
exploatării momentelor fa- 
vo'cbie ce apar în desfă
șurarea unui meci. Și, cum 
Joacă acum. Corvinul iși 
creează me-eu momente a- 
vor.sajocse, ta a căror ma- 
teriaihare trebuie să con
tribuie mai mult Petcu și 
Văetuș - ma'ca»< temuți

DIVIZIA IBT
MINERUL LUPENI - 
ARMATURA ZALĂU

2-2 (1-0)

MIRCEA BUJORESCU

Meci amical

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA 
UNIREA ALBA

La o săptămînă de la me
ciul cu Mecanica, tot din 
Alba Iulia, se reeditează 
ca „la indigo", același meci 
slab și același rezultat. 
Dominarea devenilor a fost 
și de această dată eviden
tă, dar de o sterilitate care 
a exasperat cu atât mai 
mult cu cit în anul ce ur
mează s-ar putea să ne în
tâlnim în... „B“ cu această 
nouă echipă a lui Alexan
dru Moldovan, aplaudat de 
toți spectatorii pentru vir
tuozitățile arătate în teren.

S-au rulat loturile în 
întregime, în partea a doua 
în special, astfel că fazele 
clare s-au petrecut în pri
ma, cînd s-au înscris și 
s-au mai ratat încă vreo 
5—6 goluri.

Cele două goluri au la 
bază un-doi-uri scurte pe 
centrul careului. în minu
tul 15, Oloșutean, la o 
combinație cu Tirchinici, 
deschide scoruil, iar în 
min. 30, Dinu egalează la 
o pasă de la Popa.

IULIA 1-1 (1-1)
A arbitrat fără probleme 

Gr. Macavei (Deva).
Mureșul Explorări: Balla 

(Naghl) — Bucur (Novac), 
Ștef, Mechenici (Nicoară), 
FogoroșI, Tirchinici, Preda 
(Cizmaș), Ștefănescu (Pălă_ 
ceanu), Oloșutean (Dumi- 
treasă), Vidican, (Vălășu- 
tean), I. Popa. (Voicu Lă- 
zăruț, corespondent).

DIVIZIA A

Cronica etapei
in peruHimul minut d« 
Continui o pierdut un 
punct ia Emită, pe

joc.
nou _ WW
core l-or * meritat dupe 
jocul prestat Io Boia Ma
re. Gobor o înscris din eou 
și creșterea eficacității o- 
cestui deosebit de talentat 
fotbalist nu poate deeft să 
bucure. La Jocul echipei tot 
mai bun, la eficacitatea 
cresctadă a lui Gobor, la 
impetuoasa lansare a lui 
Moteuț trebuie odăugat, 
prin reciștigore. un moroi 
robust, solid, core, în mo
mentele de oventoj, să con
ducă Ic creșterea forței de 
joc. nu ta grija pentru o- 
pfirarea posibilului punct 
Echipa resimte moral ob
sesia sărăciei de puncte și 
otunci cirtd se oftă In fața 
șansei obținerii lui, bene
ficiind de avantajul momen
tului psihologic, in loc să 
forțeze, trece tn apărare, 
pentru menținerea rezulta
tului. La Baia Mare, Cor
vinul s-a aflat în această 
situație și doar puțin a lip
sit ca punctul atit de dorit 
să fie obținut, lată, Insă, că 
a fost suficientă o fază ca 
obiectivul pentru care s-a 
luptat cu otita ardoare să 
se dărime. Și apoi, mai 
trebuie lingă Dubind uc - 
acest libero cu puțini ri-

moi înotate — și Cojoecru, 
de cărui cai.tăți de puc- 
cheur trebu'e puse in va
loare.

• Minerul Lupeni n-a 
reușit să câștige in fața Ar- 
moturii Zalău, deși c avut 
ia un moment dat 2—0 o- 
vonta] 1 Greu de explicat 
sem eșecul unei echipe re
cunoscute pentru redutabi- 
Etatea sa pe teren pro
priu. • Ambele divizionare 
B au început cu stingut, cu 
cite doar un punct ta două 
etape și ne întrebăm la ce 
i-o fi trebuit lui Rapid Arad 
punctul de ta Brod, pierdut 
duminică ocasă ?... La Cu

rul a pierdut am zice 
dar urmează o nouă

depicsare...
• Mine, o nouă etapă 

in divizia A, Corvinul pri
mește pe Poli. lași, core, în 
două meciuri acasă a pier
dut 4 puncte, reducindu-și 
plusul de la clasamentul 
adevărului. Șl, o echipă ca
re a pierdut acasă, pleacă 
în deplasare decisă să re
cupereze. Sperăm insă că 
hunedorenîi nu vor îngădui 
înfăptuirea intenției ieșeni
lor. Jiul merge la Rm. Vîl- 
cea, tot o echipă înfome
tată de puncte...

NICOLAE STANCIU-

Mingea se Îndreaptă spre bara transversală... Fază din 
meciul amical Mureșul Explorări — Unirea Alba (1—1).

REZULTATE : F.C. Baia Mare — Corvinul 
2—1; Poli. Iași — Steaua 0—2; Petrolul — AS.A. 
2—0; Rapid — Chimia 4—2; Univ. Craiova — 
sportul stud. 4—1; Jiul — F.C. Bihor 3—0; Di
namo — Dunărea C.S.U. 3—1; C.S. Tîrgoviște — __ _ . . . . FC O]tS.C. Bacău 2—2; F.C. Argeș —

CLASAMENTUL

1. Dinamo
2. Steaua 

Univ. Craiova 
Sportul stud.

Argeș 
Bihor 
Bacău

F.C. 
F.C. 
S.C.
Jiul

DIVIZIA B 3

în această partidă Mi
nerul a avut un adversar 
incomod, care a jucat 
bărbătește, cu angajament 
pentru fiecare minge. Gaz. 
dele încep jocul foarte bine 
și dau speranțe suporte
rilor că vor cîștiga această 
partidă. Dar jocul confuz, 
din partea a doua a în
tâlnirii, a dezamăgit pe cei 
prezenți la stadion. Acțiu
nile ofensive ale Minerului 
fac ca scorul să fie des
chis foarte repede. în min. 
8, o combinație foarte fru
moasă între Dina și Voicu 
este finalizată printr-un 
șut de la 18 m al lui 
Voicu : 1—0. După primirea 
golului, oaspeții se gru
pează mai bine în apărare 
și contraatacă periculos 
prin Boca și Predeanu.

După pauză, gazdele vor 
cu orice preț să-și mă
rească avantajul. Reușesc 
acest lucru in 
Voicu pasează 
gean și acesta, 
la Mușat. care, 
șut plasat, îl face pe por
tar simplu spectator : 2—0.

Minerul forțează în con-

min. 48 1 
la Sălă- 

cu capul, 
printr-un

tinuare majorarea scoru
lui și neglijează apărarea. 
O asemenea situație se în
tâmplă în min. 59, cînd Pre- 
deanu (cel mai bun de pe 
teren) depășește pe Truică 
și pasează la Boca, în ca
reu, care înscrie : 2—1. 
După primirea golului Mi
nerul în loc să joace pru
dent în apărare, se avînită 
din nou în careul advers, 
dar contraatacurile oaspe
ților sînt foarte tăioase. în 
min. 65, Predeanu, singur 
cu portarul, nu reușește 
să înscrie. Golul egalizator 
este înscris în min. 72, 
de același Boca. După ega- 
lare. Minerul revine în 
atac pînă la sfîrșitul meciu
lui, dar nu mal reușește 
să-și mărească avantajul, 
pierzînd un punct prețios 
pe teren propriu.

Minerul Lupeni: Grigore 
— Tereche, Truică, Vînă- 
toru, Sebestyen, Dina, Popa 
I. (Nîchimiș — min. 70), 
Voicu (Colceag — min. 82), 
Mușat, Sălăgean, Popa Pe
tre.

A arbitrat bine Constan. 
tin Bîtlan (Craiova). (I. Co- 
tescu, corespondent).

Tenis de masă : CUPA „PIONIERUL"
vath (Șc. gen. nr. 1 Petri
la); 3. Emilian Lazăr (Șe. 
gen. nr. 4 Deva); categ, 
13—14 ani, fete: 1. Emilia 
Lazăr (Șc. gen. nr. 4 Deva); 
2. Luminița Nagy (Șc. gen. 
nr. 9 Hunedoara); 3. Titina 
Becheriu (Șc. gen. nr. 1 
Petrila); băieți: 1. Viorel 
Prodan (Șc. gen. 6 Hune
doara); 2. Daniel Brașovea
nul (Șc. gen. 3 Vulcan); 3. 
Mihai Calotă (Șc. gen. 
Geoagiu).

Câștigătorii locurilor fntîi 
vor reprezenta județul 
nostru la finalele pe țară 
ale Cupei „Pionierul", care 
se vor desfășura la Foc
șani, în zilele de 23—25 
martie 1984. (Prof. G. Mi- 
nișca).

Intr-o ambianță sărbăto
rească, de concurs, în pre
zența multor spectatori, du
minică. la Sala sporturilor 
din Deva s-a desfășurat — 
fn organizarea C.J.O.P., 
C.J.E.FJS. și Inspectoratu
lui școlar județean — eta
pa județeană a Cupei „Pio
nierul".

Primele 
le două 
vîrstă au 
de următorii — categ. 11— 
12 ani, fete: 1. Szallosi Si
mona (Șc. gen. nr. 1 Brad); 
2. Ileana Bot (Șc. gen. nr. 
9 Hunedoara); 3. Maria 
Giurici (Șc. gen. nr. 9 Hu
nedoara) ; băieți: 1. Ionel 
Nicorici (Șc. gen. nr. 6 Hu
nedoara); 2. Cristian Hor-

locuri la ce- 
categorii de 
fost ocupate

Slalom pe zăpadă
DELTAPLANUL -

ÎN PANĂ DE... VÎNT
Lumea privește uimită îh 

su>s. O pasăre uriașă zboa
ră deasupra pîrtiei, se-n- 
toarce și cade lin pe co
vorul pufos de nea. Este 
deltaplanistul Romeo Roșia 
— instructor al acestui sport 
al curajului la cluburile 
„Jiul" Petrila și „Temera
rii" al liceului din Petro
șani.

- Mi s-a tăiat răsuflarea 
cînd am văzut cum vă a- 
runeați în hău cu aripile 
astea art iii dale.

— Aparatul meu nu dă 
greș. L-am construit singur 
și mă ascultă. Păcat că nu 
am vintul care trebuie...

- Cite kg are deltapla- 
nul pe care-l pilotați ca 
otita măiestrie ?

- 27, dar nu-i chiar uțor 
să-l duci unde vrei, să 
scoți timpi buni, să ateri
zezi la punct fix.
- Și totuși, reușifi...
— Da. Anul trecut, la Va

tra Dornei, la un concurs 
pe țară, am venit pe locu
rile IV—VI, iar la Brașov, la 
o întrecere similară m-am 
clasat al doilea. In ianua
rie ax., tot ta Brașov, am 
ocupat primul loc și în cla
samentul de durată șl tn 
în cel de aterizare la punct 
fix.

— Sînteți mulțl deltapla- 
nlști în cele două cluburi 
unde activați ca instructor 
după programul de muncă 
de la mina Petrila t

— La „Jiul" - 20 de mi
neri, la „Temerarii" - vreo . 
15 elevi. Să venițl și la 
concursul deltaplaniștilor I

— Neapărat, numai să-l 
organizați.

DUMITRU GHEONEA

Inel, am discutat pe pir- 
tie cu directoarea între
prinderii de tricotaje șl cu 
șeful R.C.M. Petroșani - so
ții Cornelia și Victor lloiu, 
cu directorii I.U.M.P. ți 
I.P.S.R.U.E.E.M. — Kelemen 
losif și Anton Bocu, vemfi 
să-și încurajeze participan
ta din unitafile lor la con
curs, cu șeful sectorului In
vestiții al minei Petrila — 
ing. Bujor Bogdan, concu
rent puternic la cupă și la 
un loc fruntaș intre sectoa
rele minei, cu alți pârtiei- 
panți... inofensivi la sărbă
toarea zăpezii din Paring.

„GHIOCELUL" 
DA INTERVIU

Atmosferă de mare săr
bătoare sportivă, dumini
că, 4 martie, pe pirtiile de 
schi din Paring. De la pi
ciorul telescaunuiui, la ca
bana Rusu și pini la ca
bana I.E.F.S., administrată 
de același inimos Macarie 
Jipțer, ți Io complexul Clu
bului sportiv școlar Petro
șani, unde soții Virginia șl 
Eugen Pe terii - log odiți 
de-o viață cu muntele — 
țlefuiesc cu migală viitorii 
campioni de schi ai Văii 
Jiului - o superbă pano
ramă în alb, colorată doar 
de verdele perpetuu al pă
durii de brad și de 
cromia costumelor 
veniți la munte să-i 
splendorile.

PARTICIPARE

•1!"

poli- 
celor 
guste

REZULTATE : Someșul S. Mare — U.T.A. 
2—0; Steaua C.F.R. Cluj-N. — Poli. Timișoara 
2—3 ; Rapid Arad — Gloria Reșița 0—0; Mine
rul Lupeni — Armătura Zalău 2—2; C.S.M. Re
șița — Olimpia S. Mare 2—1; Metalurgistul Cu
gir — Aurul Brad 2—0; C.F.R. Timișoara — 
Minerul Motru 2—0; C.F.R. Caransebeș — „U" 
Cluj-N. 0—0; Minerul Cavnic — Ind. «îrmei 
Cîmpia Turzli 4—1.

CLASAMENTUL
2
1
1
3
1
1
3
1
1
0
4
2 
0 
3 
1 
0
5 
1

Cavnic — C.F.R. 
Motru; Steaua C.F.R. — 

... ; Armătura — 
__ ______ , . ' " . 1 •— Someșul 

S.M. ; Ind. slrmei C.T. — „U“ Cluj-N. ; Poli. 
Timiș. — Met. Cugir ; Olimpia — Rapid.

Ace/oșl de ani de zile, 
dar și alți pasionați ai spor
tului alb sau numai ai 
peisajului montan au lost 
prezenți duminică in Paring, 
la tradiționala Cupă a zia
rului „Steagul roșu" la schi. 
Mineri, preparatori, energe- 
ticieni, constructori, băr
bați ți femei, „șoimi", elevi 
ți pensionari s-au adunat 
intr-o veritabilă cavalcadă 
a zăpezii, mingilafi de ra
zele unul soare nespus de 
darnic, l-am intilnit din nou 
pe salvamontiștii Dumitru 
Bîrlida și Alexandru Acs - 
aflafi la, datorie, cu achia 
lor pregătită pentru orice 
eventualitate —, ne-a dat 
binețe din fa fa refugiului 
I.P.S.R.U.E.E.M. fostul miner 
la Petrila, azi pensionar șl 
administrator aici — loan

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

42-18
47-15
37-19
34-23
29-22
36-30
22-28
21-26
18- 15
22-24
27-33
22-37
29-29
19- 25
19-28
13-25
16-34
16-38

33
31
28
28
26
24
24
23
22
22
21
20
19
18
18
14
13
12

7
3
2
4
2
4
4
5

10
8
5
4
5
6
4
8
5
6

13
14
13
12
12
10
10
9
6
7
8
8
7
6
7
3
4
3

JPremiul5 50-21
6 38-14
6
7
9
9
8
9
9

10
8
9

10
9

10
11
10
11

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

12
12
12
9
9
9
8
9
9
9
7
8
9
7
8
8
4
7

Min.

1. Poli. Timiș. 
„U" Cluj-Napoca 
C.S.M. Reșița 
Armătura Zalău 
Minerul Cavnic 
ind. sîrmei C.T.
Aurul Brad 
U. T. Anad
Minerul Motru 
Olimpia S. Mane 
Minerul Lupeni 

12. Gloria Reșița
C.F.R. Timiș. 
Metaiurg. Cugir.
C.F.R. Caransebeș 
Someșul S. Mare 
Rapid Arad 

18. Steaua C.F.R.
ETAPA VIITOARE: 

Timiș. ; Gloria 
Aurul; U.T.A.
C.F.R, Caransebeș ; Min. Lupeiii 

- • - • _ nu« -

26
25
25 
21
19
19
19
19
19
18
18
18
18
17
17
16
13
11

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

Cristina-Adriana Lupa este 
o fetiță de-o șchioapă. A- 
bia a împlinit 4 ani. Poar
tă mîndră la git placheta 
pe care scrie 
ghiocelului".
- Tu știi ce este un ghio

cel, Cristina ?
— Știu. Este o floare albă, 

frumoasă. Mi-a dat și mie 
Vali, de 1 martie.

— Clne-i Vali ?
— Uite-I colo I E fratele 

meu. El are opt ani. Și 
mi-a dat mie schiurile lui. 
l-au rămas mici.

— De ce crezi tu că al 
dștigat „Premiul ghiocelu
lui" i

— Eu cred ața, că 
schlat ți n-am picat...

— Da r cin e a pica t ?
- A/țl capii, n-ai văzut f...
- ta anul mai vil ?
- Mol,..

29- 17
20-24
30- 27
24-23
30-30
23- 26 
22-27 
37-27
22-20
16-18 
28-33
24- 30 
18-40 
24-31 
16-37 
28-32

OH 
lași

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. F.C.

Poli. 
Chimia 
F.C. Baia
Corvinul
Rapid
A.S.A. Tg. M.
Dunărea C.S.U. 
Petrolul
C.S. Tîrgoviște

ETAPA VIITOARE

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mare

(mîine)

13.
14.
15.
16.
17.

am

: Dunărea C.S.U. 
— C.S. Tîrgovlște; F.C. Baia Mare — Dinamo ; 
Steaua — Univ. Craiova; F.C. Olt — A.S.A. ; 
F.C. Bihor — Rapid; Corvinul — Poli, Iași ; 
S.C. Bacău — F.C. Argeș ; Chimia — Jiul; Spor
tul stud. — Petrolul.

— Min. Motru; St
— C.S.M. Reșița;



Schimb de mesaje între
Nicolaetovarășul

și președintele
CAIRO 12 (Agerpres). — 

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președinte
le Republicii Socialiste 
■România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost 
transmise președinte
lui Hosni Mubarak și 
doamnei Suzane Mubarak 
un cald mesaj de prietenie, 
împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și ferici
re personală, de bunăsta
re și progres poporului e- 
giptean prieten.

Mulțumind, șeful statu
lui egiptean a rugat să se 
transmită tovarășului

QiîSUCeaușescu
R.A. Egipt

Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu cele 
mai alese sentimente de 
stimă și prietenie, de sănă
tate și fericire, iar poporu
lui prieten al României 
calde urări de prosperitate 
și progres.

Schimbul de mesaje a 
fost prilejuit de primirea 
de către președintele Hosni 
Mubarak a ministrului co
merțului exterior și coope
rării economice internațio
nale, Vasiie Punga n, care 
efectuează o vizită oficială 
în R_A. Egipt, la invitația 
ministrului egiptean al e- 
conoeniei și comerțului ex
terior.

încheierea lucrărilor Congresului al IV-lea 
al Partidului Socialist din Cipru—E.D.E.K.

NICOSIA 12 (Agerpres). 
La Nicosia s-au. încheiat 

lucrările celui de-al IV-lea 
Congres al’ Partidului So
cialist din Cipru — E.D.EJC.

In ultima zi a lucrărilor, 
delegații au aprobat ra- 

. poartele care au fost supu
se dezbaterii, precum și 
alte documente care stabi
lesc sarcinile partidului 
pentru perioada următoare.

De asemenea, au fost a- 
>lese organele de conduce
re ale partidului.

în funcția de președinte 
al Partidului Socialist din 
Cipru > fost reales tova
rășul Vassos Lyssarides.

Acțiuni in favoarea
BRUXELLES 12 (Ager

pres). — Comitetul națio
nal de acțiuni pentru pace 
și dezvoltare și Comitetul 
flamand de acțiuni împo
triva armelor nucleare au 
dat publicității o declarație 
comună în care se subli
niază că „guvernul Belgiei 
trebuie să facă tot ceea ce 
eate necesar pentru a nu 
admite amplasarea de ra
chete nucleare americane 
pe teritoriul țării1*.

★DELHI 12 (Agerpres). — 
Interzicerea totală a arme
lor nucleare, înghețarea ce
lor existente și apoi distru
gerea lor constituie măsu
rile de securitate cele mai 
adecvate și stringente — 
s-a relevat, în cadrul unei 
mese rotunde organizate la 
Delhi, cu prilejul aniversă
rii unui an de la Confe
rința la nivel înalt a miș
cării de nealiniere, desfă
șurată în 1983, în capitala 
indiană — informează a-

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului 
Comunist Român, au fost 
transmise tovarășului Vas- 
sos Lyssa rides calde felici
tări și cele mai bune urări 
de noi succese cu prilejul 
realegerii sale ca președin
te al Partidului Socialist 
din Cipru — LD EX. Feli
citările au fost transmise 
de tovarășul M:u Dobres- 
cu, membru supleant al 
Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C. C. al 
P. C. R., reprezentantul 
partidului nostru la Con
gresul Partidului Socialist 
din Cipru — EDEK

pâcii și dezarmării 
genția Press Trust ot In
dia. Participanții la reu
niune — care s-a desfășu
rat sub auspiciile Institu
tului indian de studii pen
tru țările nealiniate, avind 
ca temă „India, mișcarea 
de nealiniere și pacea mon
dială**, — și-au exprimat 
profunda îngrijorare față 
de escaladarea cursei înar
mărilor, în primul rind a 
celor nucleare, și s-au pro
nunțat în favoarea păcii, 
destinderii și cooperării in 
lume.

★
DUBLIN 12 (Agerpres). 

— Un grup de femei ir
landeze, membre ale Miș
cării pentru dezarmare nu
cleară, au început un marș 
pentru pace. Ele vor par
curge 160 de kilometri, tre- 
cînd prin mai multe loca
lități. pentru a organiza pi
chete în jurul unei stații 
de radiolocație a NA TO., 
făcînd parte dintr-un sis
tem antirachete.

■ BERLIN. - Erich Ho
necker, președintele Consi
liului de Stat al R.D. Ger
mane, l-a primit pe Franz- 
Josef Strauss, președintele 
Uniunii Creștin-Sociale din 
R.F.G., prim-ministru al lan
dului Bavaria, aflat in 
R.D.G. cu ocazia Tirguiui 
de la Leipzig - anunță a- 
genția ADN. Au fost abor
date, cu acest prilej, p*o- 
bleme interooțiooole, pre
cum și relațiile dintre 
R.D.G. și R.F.G. De oseme- 
nea, a fost examinată con
tribuția pe core ceie doua 
state germane o pot aduce 
la inlâturorea peocduiui u- 
nui război nudear in Eu
ropa ți in lume.

■ CAIRO. - Intr-un in
terviu acordat rețelei de te
leviziune americane CBS", 
președintele Egiptului, Hosni 
Mubarak, o declarat că ța
ra sa dorește să aibă re
lații bune cu toate statele 
din lume. După cum rela
tează agenția MEN, șeful 
statului egiptean a cerut 
din nou S.UA. să angajeze 
un dialog cu Organizația 
pentru Eliberarea Palesti
nei și să exercite presiuni 
asupra Israelului pentru re
tragerea trupelor sale din 
Liban. Hosr.i Mubarak a re- 
afi-mot că ambasadorul e- 
giptean ia Israel se poate 
reîntoarce la postul său 
numai după retragerea 
completă a trupelor israe- 
Hene din Libon.

■ MOSCOVA. - Echipa
jul eompleiului orbital so
vietic -5abut-7* - _ Soi uz 
T-10" - -Progress-19* ți-a

consacrat o mare parte din 
timp, săptămina trecută, în
cheierii descărcării navei de 
transport .Progress" ți re- 
incărcării spațiilor astfel e- 
liberate cu echipamente și 
materiale epuizate aflate in 
laboratorul -Saliut-7". Prin
tre altele, ic bordul com
plexului au fost transferate 
opa potabilă și combusti
bilul aduse de pe Pămint.

■ WASHINGTON. - Din 
totalul de 8,8 milioane de 
șomeri inregistrați in Sta
tele Unite, in luna februa
rie, 193 la sută sint tineri. 
Populația de culoare șome
ră a reprezentat 16,2 la 
sută din forța de muncă a 
S.UA. in luna feixucrie ax.

■ RIAD. — La Riad s-au 
încheiat lucrările reuniu
ni miniștrilor de exter
ne din țările membre ale 
Consiliului de Coopera
re ol Golfului (C.C.G.) 
- Arobia Soudită, Bahrein, 
Emiratele Arabe Unite, Ku
weit, Qatar și Oman - ca
re au fost consacrate întă
ririi colaborării intre state
le membre de orgonizoției 
ți examinării unor ches
tiuni privind ultimele evolu
ții in regiune ți in lumea 
arabă, în general, infor-» 
mează agenția QNA.

Participanții au subliniat, 
cu prioritate, necesitatea 
încetării ostilităților dintre 
Iran și Irak și a reglemen
tării pașnice a conflictului. 
De asemenea, ei au anali
zat situația actuală din O- 
rientul Mijlociu, cu precă
dere evoluțiile din Liban și 
problema palestiniană. 

fliiSUgSB
S-U A- Critici severe la adresa 

politicii economice a actualei 
Administrații republicane

WASHINGTON 12 (A- 
gerpres). — în cadrul unei 
dezbateri televizate, candi- 
dațiî angajați in cursa pen
tru obținerea candidaturii 
Partidului Democrat la a- 
’egerile prezidențiale din 
S.UA. au formulat critici 
severe la adresa politicii e- 
conomice a actualei Admi
nistrații republicane. După 
cum informează agențiile 
United Press International 
și France Presse, fostul vi
cepreședinte, Walter Mon- 
dale. a apreciat că menți
nerea actualului deficit bu„ 
getar — ajuns Ia 200 mi
liarde dolari anual — are

un efect deosebit de dăună
tor asupra economiei și ni
velului de trai ai ameri
canilor.

La rindul său, George 
McGovern a declarat că 
redresarea economică în 
curs este „artificială** și a 
afirmat că aceasta va avea 
efecte dezastruoase, ce se 
vor face puternic resimțite, 
după alegeri. De asemenea, 
candidatul de culoare Jesse 
Jackson a apreciat că, în 
actualele împrejurări eco
nomice, bugetul apărării al 
S.UA. ar trebui redus cu 
20—25 la sută, în compa
rație cu cel propus de Ad
ministrație.

I 
I 
i 
i 
i 
i 
b
I 

î 

a 
I 

b
I

b
I

I 

b 
I 

b 
I

I

*
I

*
I 

w 
I 

I 

b
I

I 

b 
I

I 

b
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

*
I 

I 

« 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I 

b 
I

bI 
b I
i

MARACANA 
ÎN HAINE NOI

Renumitul stadion Ma
rocana din Rio de Jâneiro 
-cu o capacitate de 
200 000 locuri — urmează 
să imbrace haine noi, au 
anunțat reprezentanții ad
ministrației acestui „tem
plu al fotbalului", unde 
celebrul Pele a marcat cel 
de-al 1 000-lea gol din 
cariera so. Gazonul va ii 
complet înlocuit și se vor 
aduce modernizări instala
țiilor electrice, de canali
zare și altor sisteme, O 
parte destul de însemnată 
din cei 500 000 dolari, 
care urma să fie investiți 
în această acțiune, este 
destinată înlocuirii unor 
sectoare ale tribunelor și 
peluzelor, care au supor
tat, de-a lungul anilor, ri
gorile entuziasmului, decep
ției sau disperării pasiona- 
ților fotbalului brazilian.

FURT DE STATUI
Dintr-un templu din sta

tul Rajasthan au fost fu
rate șapte statui de zei hin
duși, opere de artă reali
zate de maeștrii indieni in 
secolele XI-XIV, a căror 
valoare depășește un mi
lion de rupii. Potrivit pre
sei indiene, asemenea fur
turi sint comise din ordi
nul unor colecționari occi
dentali, dornici de obiec
te de artă orientale și care 
plătesc cu sume mari 
asemenea acte ilicite. Po
liția indiană a deschis o 
amplă anchetă pentru de
pistarea răufăcătorilor. 
„MARE" CU APA DULCE- 

SUBTERANA ÎN
DEȘERTUL LIBIAN

In deșertul, libian s-a 
descoperit, cu ajutorul sa
teliților artificiali, o uriașă 
mare subterană cu apă dul
ce. Potrivit datelor preli
minare, sub stratul de nisip 
se află o cantitate de apă 
egală cu cea pe care 
Nilul a transportat-o în 
ultimele două secole. Spe
cialiștii susțin că apa din 
subteran ar satisface ne
cesarul Jamahiriei Libiene 
timp de 400 de ani. Po
trivit unui proiect elaborat 
de specialiștii libieni și 
core va fi înfăptuit în 
decurs de 10 ani, un sis
tem de conducte cu o lun
gime totală de 2 000 km va 
aproviziona eu apă diverse 
zone și orașe ale țării.

Totoaată, apa va contribui 
la fertilizarea a peste 
185 000 ha deșert, la dez. 
voltarea agriculturii și a 

. șeptelului.
CATASTROFĂ AERIANĂ 

EVITATĂ IN ULTIMUL 
MOMENT

O catastrofă aeriană a 
fost evitată în ultimul mo
ment, recent, la aeropor
tul internațional „Kennedy", 
din New York. Un avion de 
tipul DC-10, cu 163 de pa
sageri la bord, aparținind 
liniilor suedeze „S.A.S.", a 
părăsit pista, la aterizare, 
pătrunzând în apele gol
fului din apropiere, rela
tează agențiile de presă. 
Potrivit primelor cercetări, 
aparatul a derapat pe pis
ta umedă și alunecoasă, 
aterizarea avînd loc în con
dițiile unui viscol puternic. 
Se precizează că nici un 
pasager nu a fost grav ră
nit.

ATENȚIE, LEU RĂU I
Lucrurile s-au petrecut la 

Casoria, in apropiere de 
Neapole, O patrulă a po
liției tocmai verifica un de
pozit de gaz lichefiat, pen
tru a se asigura că este 
bine păzit. Nu mică le-a 
fost polițiștilor mirarea cînd, 
intrlnd pe poarta depozitu
lui, au fost întâmpinați de 
răgetele a doi lei. Pazni
cul a declarat că i-a cum
părat ieftin (un adevărat 
chilipir I) de la un circ, 
i-a hrănit și chiar i-a.., 
dresat. El și-a instalat leii 
într-o cabană, în apropie
re de depozit, speri ud că 
ii vor fi de mare ajutor in 
asigurarea pazei. De aceea 
a și fost prea puțin satis
făcut, cînd polițiștii i-au 
cerut să ducă uriașele fe
line la cea mai apropiată... 
grădină zoologică.

RENOVARE
Statuia Libertății din 

New York va fi supusă u- 
nor ample lucrări de reno
vare. Potrivii publicației 
„Tagesspiegel", va trebui 
să se procedeze la înlo
cuirea a 20 000 de piese 
metalice atacate de rugi
nă. Astfel, torța — care se 
află intr-o stare avansată 
de degradare, datorită in
temperiilor — va fi scoasă 
și reparată separat. S-a 
constatat că există riscul 
ca această parte a statuii 
să cadă in capul turiștilor...

Zonele libere de arme nucleare
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In concepția de politică 
externă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și în 
numeroase luări de poziție 
în problemele dezarmării și 
păcii întâlnim o abordare 
teoretică de pionierat pri
vind statutul, cerințele și 
componentele zonelor denu- 
clearizate, printre care in- 
dispens abile sînt voința și 
acordul liber exprimat al 
statelor suverane și inde
pendente participante la a- 
semenea zone. Totodată, în- 
tîlnim enunțate cu clarita
te obligațiile importante ce 
revin statelor nucleare față 
de statele care sînt parte 
la o zonă denuclearizată, 
precum și celelalte cerințe 
politice, juridice și de secu
ritate inerente unui aseme
nea statut.

în cîmpul acțiunii practi-

generoase inițiative românești
ce este din nou meritorie 
atitudinea României, care 
nu s-a limitat la susținerea 
activă și perseverentă, în 
toate împrejurările, a pro
punerilor și inițiativelor al
tor state privind transfor
marea unor regiuni ca Eu
ropa Centrală și de Nord, 
Marea Mediterană, Ameri
ca Latină, Orientul Mijlo
ciu, bazinul Oceanului In
dian, Africa și altele în zo
ne libere de arme nuclea
re. în același timp, por
nind de la interesele vitale 
ale poporului român, de la 
interesele celorlalte popoa
re europene, alături de ca
re conviețuiește, de la con
statarea că Europa repre
zintă pe plan nuclear și 
convențional un autentic

continent - arsenal, țara 
noastră a avansat inițiativa 
proprie, originală, de mare 
octualitate, a transformării 
Balcanilor într-o zonă a pă
cii, colaborării și 
cinătăți, liberă de 
deare.

Punînd semnul 
între vorbă și faptâ, în e- 
fortul de promovare a aces
tei idei, țara noastră a a- 
vansat în ultimii oni, in 
special în perioada în care 
la cîrma statului șl parti
dului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o suită 
de inițiative și propuneri la 
O.N.U., la ' cele două se
siuni speciale consacrate 
dezarmării, la Conferința 
generai-europeană și în alte 
foruri internaționale care,

bune; ve-
Ofme ni>-

egalității

toate, au avut ca obiectiv 
concret transformarea oces- 
te< regiuni europene, Bol- 
conii, intr-o zonă liberă de 
arme nudeare.

Recent, din inițiativa 
Românie*, a președintelui 
său. la Atena a avut loc 
reuniunea la nivel de ex
pert! din țările balcanice. 
Înscriîndu-se ca un demers 
important în direcția mate
rializării ideii de denuclea- 
rizare a Balcanilor, reuniu
nea a avut o influență po
zitivă, ea deschizînd calea 
unor viitoare reuniuni. Va
loarea ei este cu atît mai 
more cu cit a avut loc in
tr-un moment în care dea
supra Europei se acumulea
ză noi și noi amenințări ca 
urmare a instalării pe acest 
continent supraîncărcat cu 
orme a noi rachete nuclea
re cu rază medie de ac
țiune.

MIHAI FABIAN
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ÎNCADREAZĂ DE URGENȚĂ
• Laborant (bărbat) specialitatea deter

minări fizico-chimice pentru laborato
rul din turnătorie.

Condiții r conform indicatorului tarifar 
și o vechime minimă de 3 ani în meserie.

• Alina, Alin și Tibi urează 
celei mai dragi dintre ei. 
mamă șl soție, multă sănătate 
și „S-n mulți ani !“.

COMEMORARE

■iiugu"
publicitate

VINZARE
• Vînd Lada 1200. Deva, te

lefon 22393, orele 10—22. (4428)
ANIVERSARI

• Cu ocazia aniversării zilei 
de naștere a lui Ion Han, fa
milia Țlgleanu ii urează „La 
mulți ani !“. (4418)

• Aducem aminte tuturor 
celor ce l-au cunoscut, că se 
împlinește un an, respectiv IX 
ani de cînd bunii noștri pă
rinți, CABA MIHAI și MARIA, 
din satul Roșcanl, ne-au pă
răsit.

Amintirea lor va rămine veș
nic hi inimile noastre.
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