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Conferințe pentru dare de seamă și alegeri în organizațiile de partid VIZITA OFICIALĂ

educative î

economica și
Analiza aprofundată a- 

supra activității desfășu
rată de organizația oră
șenească de partid Uri
cani făcută în cadrul con
ferinței pentru dare de 
ș.-'&oă ți alegeri, a prile- 
juif'incă un moment de 
angajare comunistă, re
voluționară, de perfecțio
nare a întregii activități, 
politice, economice și so
ciale, în scopul mobiliză
rii întregului 
uman și material 
tru 
lor 
rile 
lea, 
cretarului 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu, 
privire la creșterea 
ducției de cărbune.'

La îndeplinirea 
grală a sarcinilor 
nomice și sociale ale o- 
rașului, conferința, parti- 
cipanții la dezbateri au

____________________

potențial 
jxsm- 

înfăptuirea sarcini
le revin din Hotărî- 
Congresului al XII- 
din indicațiile șe- 

general al 
tovarășul

. • In ziua de 11 martie, 
intr-un cadru festiv, ele
vilor claselor a IX-a de. 
la Liceul industrial mi
nier Petroșani li s-au -în- 
mînat carnetele de mem
bru U.T.C. Cu acest pri
lej s-au decernat diplome 
elevilor care au obținut 
rezultate deosebite în ca- 

.'drul concursului pe ma
terii. La faza municipală 
ș-au evidențiat Lucjan 
Petrișor — matematică. 
Carmen Pădureanu și 
Silvia Pincă — chimie, 
Aurora Sună — limba 
română, Manuela Albu — 
științe sociale, Ileana Daj 
— fizică.
• Recuperarea și reva

lorificarea deșeurilor in
dustriale, constituie un 
obiectiv economic cen
tral al uteciștildr din li
ceul nostru. De curind 
au fost colectate 45Q kg . 
hîrtie, 30 kg deșeuri tex
tile și 1 300
cane.
• Ueși 

anotimpului 
arate valori

ratele fine ale emoțiilor 
școlare înregistrează va
lori... ridicate : după dis
putarea fazei preliminare, 
-la nivel municipal, a con
cursului pe meserii, zile
le . trecute .s-a desfășurat 
etapa județeană a între- ; 
cerii. Lrveul minier Pe
troșani a obținut 4 locuri 
I, patru locuri II și pa
tru locuri III. In mod 
deosebit s-au remarcat: 
Ionel Pîrțac, Adrian Co- 
janu, Mircea Culcear, A- 
drian Apostol. Tuturor 
premianților — felicitări!
• Evenimentul jubi

liar al 
de ani 
niunii

. munist __  ________ , . _
fost evocat duminică, 14 
martie, în cadrul plena
rei comitetului U.T.C. de ■ 
la Liceul industrial mi
nier Petroșani. Au parti- , 
cipat activul y.T.C. pe 
liceu si cadre didactice.
Elena CURECHERIU, 

termometrele ' elevă, clasa a XH-a B, 
continuă să Liceul industrial minier 

scăzute, apa- Petroșani
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Teodor ARVINTE
tContinuart in pag. a 2-ai

ex-
Mine-

sticle și bor-

Ample acțiuni

Doi dintre brigadierii 
de frunte ai I.M. Lonea 
Gheorghe Ghiciuc 
Gheorghe Poenaru.

reliefat desfășurarea u- 
nei susținute activități 
pentru realizarea planu
lui la producția de căr
bune cocsificabil, Ia dez
voltarea în profil terito
rial a activității de 
contractări, și achiziții că
tre fondul centralizat al 
statului, sporirea volumu
lui de prestații și servicii, 
la înfrumusețarea loca
lității. Rezultat al aces
tor. preocupări, orașul U- 
ricani a obținut locul I 
pe județ la întrecerea cu 
orașele de gradul II. Din 
cuvîntul participanților 
la discuții, Cornel Bolo- 
lbi, loan Stol, Constan
tin Pintea, Alexandru 

cu Zăpadă s-a desprins e-
pro- fortul făcut de colectivul

I.M. Uricani, unitate cu 
pondere în viața econo
mică a orașului, care a 
realizat în anul 1981 și 
cele două luni din acest 
an 13 835 tone- de cărbune

inie-, 
eco-

cocsificabil peste , preve
derile de plan.

Comuniștii Gheorghe 
Scorpie, Gheorghe Nistor, 
șefi de brigadă, se anga
jau că vor depune toate 
strădaniile pentru creș
terea productivității mun- 

_ cii pentru a spori pro
ducția de cărbune 
trasă mecanizat, 
rii de la Uricani vor in
troduce în acest an încă 
un complex mecanizat. 
A fost evidențiată activi
tatea depusă și de cele
lalte colective de mutică 
din oraș ; unitatea de ex
ploatare și preparare a 
cuarțului, a constructori
lor de obiective indus
triale și social-culturale 
și prestări de servicii că
tre populație. Participan- 
ții la dezbateri au soli-

Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Co
munist Român, pre
ședintele Republicii So
cialiste România, îm
preună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va e- 
fectua, la invitația to
varășului Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii 
din Coreea, președinte
le Republicii Populare 
Democrate Coreene, o 
vizită oficială de prie
tenie in Republica Popu
lară Democrată Coreea
nă, la mijlocul lunii a- 
prilie a.c.

aniversării a 60 
de la crearea U-

Tineretului Co- 
din România a

Principalii indicatori 
au,fost depășiți

SECTORUL IV, I.M. LUPENI

Plus 11 600 tone de cărbune
înalt de mecanizare per
mite realizarea unoi- nive
le ridicate Ia productivita
tea muncii. Astfel, brigada 
condusă de Constantin 
Popa, deținătoarea titlului 
de brigadă fruntașă în a- 
nul trecut, realizează și în 
acest an o productivitate 
mai mare cu 1,7 tone pe 
post decît cea planifica
tă. Datorită acestei produc
tivități sporite în această 
lună brigada -a extras su
plimentar 1 200 tone de 
cărbune cocsificabil. Ală
turi de această brigadă, 
ortacii conduși de sing. 
Paul Grasu realizează pro
ductivități sporite în aba
taj, cu 500 kg/post, față de 
cele planificate, extragînd 
în prima jumătate a aces
tei luni 600 de tone pes
te plan.

Cu o producție zilnică 
<de pește 2000 tone de 
cărbune cocsificabil, secto
rul IV al I.M. Lupeni o- 
cugă primul loc țn Va- 

. leat Jrtrtui. Munca respon
sabilă, într-o desăvârșită 
ordine și disciplină de
pusă de acest renumit co
lectiv s-a materializat de 
la începutul anului in
tr-un plus de peste 11 600 
tone de cărbune cocsifica
bil. Numai în prima ju
mătate a acestei luni au 
extras peste prevederile 
planului 3 260 de tone. Tre
buie specificat că întrea
ga producție a sectorului 
se extrage L din abataje 
frontale dotate cu com
plexe mecanizate de sus
ținere și de tăiere, precum 
și de lucrări miniere de 
pregătiri în care tăierea 
este mecanizată. Gradul

Colectivul întreprinderii 
de utilaj minier din Pe
troșani a încheiat , luna 
februarie cu rezultate bune 
la principalii indicatori. 
Astfel ei și-au depășit pla
nul la producția marfă, iar 
la producția netă, princi
palul indicator al noului 
mecanism economico-finan- 
eiar planul a fost realizat 
în proporție de 100,7 la su
tă. Productivitatea muncii 
calculată pe baza acestui 
indicator, a fost depășită 
cu 0,7 lă sută. Pe sorti
mente planul a fost înde
plinit la utilaje miniere 
precum și la piese de 
schimb.

de gospodărire 
și înfrumusețare

In ultimele zile, deși timpul a fost rece, 
țiunile gospodare,ști-edilitare * și de înfrumusețare 
au demarat în localitățile Văii Jiului. In zilele șăp- 
tămînii trecute, dar mai ales duminică, la acțiunile 
gospodărești și de înfrumusețare au luat parte sute 
de bărbați, femei, tineri și tinere, împreună cu lu
crătorii de la secțiile și sectoarele de gospodărie 
comunală ale E.G.C.L. In centrul atenției coordo
natorilor acțiunilor din această etapă a programe
lor elaborate de consiliile populare și a participan
ților s-au aflat ordinea și curățenia. In următoa
rele zile este necesar ca aceste acțiuni să. ffe am
plificate în toate localitățile, cartierele și străzile.

In pagina a ill-a, relatăm astăzi despre o par
te din activitățile desfășurate mai ales duminica 
trecută.

Centenarul
fii co la ti Tituleseu

Dacă toată lumea 
luția este simplă : să 
păcii".

vrea pacea, atunci so- 
facem frontul unic al

N. TITULESCU, 1936

Discuții, multe discuții...
V-am prezentat pe par

cursul câtorva numere de 
ziar, prin materialele pu
blicate. situația existentă 
la mina Livezeni, situa
ție asupra căreia nu mal 
revenim sperînd că este 
cunoscută deja. Astăzi, vă 
prezentăm discuția, aborda
tă cu secretarul comitetu
lui de partid pe întreprin
dere. Mihail Sandu, pre
ședinte al consiliului oa
menilor muncii.

— Tovarășe secretar, 
din convorbirile avute 
cu cițiva dintre șefii de 
brigadă am constatat 
că nu știau care dintre 
cadrele tehnico-ingine
rești răspund de activi
tatea formațiilor pe ca
re le conduc. Nu aveți 
o asemenea repartizare 
pentru că, de cadre nu 
duceți lipsă ?

— In cadrul sectoarelor

cadrele tehnice Sînt-repar
tizate pe fiecare brigadă,

— Din cadrul celor
lalte compartimente nu 
ați repartizat cadre pen
tru că celor de la sec
toare, oricum le reve-

— Și, cu 'toată opera
tivitatea 
fluxul de 
exemplu, 
schimburi

— Intr-adevăr fluxul de 
transport ne-a creat mari

intervențiilor, 
transport, de 

nu merge 
întregi.

de schimb pentru cele ca
re rămin in funcțiune.

— Ca președinte al 
consiliului oamenilor 
muncii ați cunoscut mă
surile care urmau să 
fie materializate pentru 
bunul mers al produc
ției. Cuni au acționat 
organizațiile de partid 
pentru îndeplinirea a- 
cestor măsuri și înca
drarea în termenele 
planificate

— Fiecare organizație

*

ț 
i 
i

t

• nea această sarcină prin 
obligații de serviciu ?

— Nu, din cadrul celor- 
' lalle compartimente nu 

am repartizat. In schimb 
conducerea întreprinderii, 
directorul, inginerul șef, 
inginerul șef electromeca
nic sînt repartizați- pe 

. schimburi pentru rezolva
rea operativă a probleme- . 
lor care se ivesc.

de partid la nivelul secto
rului respectiv a căutat să 
ia măsurile necesare pen
tru îmbunătățirea activi
tăți de revizii și reparații.

necazuri. Mai ales trans
portoarele din fluxul ge
neral, transportoare' de 
mare capacitate. Ne-am 
hotărît să înlocuim trans- 
pprtorul nr. 3 și jumătate - g-au analizat situațiile în 
din numărul 2 eu un trans
portor cu covor de cau
ciuc, urmînd ca transpor
toarele înlocuite să fie fo
losite ca rezervă de piese

adunările generale, s-a dis-

Dorin GIIEȚA

(Continuare in pag. a 2-a)

tuale și morale ale lui N. i 
Tituleseu s-au relevat, în f 
chip cu totul particular, ț 
pe tărîmul activității di- 1 
plomatice, el fiind cunos- | 
cut ca un diplomat de ț 
talie mondială. In a do- i 

ua jumătate a anului 1918, J 
d. devenit membru al fi . 
Consiliului Național Ro- 1 
mân, constituit la Paris 1 
sub președinția lui Take J 

recunoscut ime- ț
> Fran- I 
Britanii 1 

fi S.U.A. Peste puțin 1 
timp, încheindy-se Tra- ( 
latul de la Trianon (iu- J 
nie 1920), care consfințea ț 
Unirea Transilvaniei cu i 
patria mamă, N. Titules- î 
cu are responsabilitatea J 
de a semna, în numele ț 
guvernului român, acest l 
tratat, iar apoi de a-l a- ! 
păra cu abnegație contra ț 
tuturor celor ce, vor in-i 
cerca să-l năruie sau să-l 1 
modifice. :y

Patriot înflăcărat, Nico- ț 
lae Tituleseu a susținut t 
întotdeauna că directivele ’ 
politicii externe a Romă- )

■ Prof. D. PEUGRAD | 

-----------------------------------— ț

Ca personalitate multi
laterală. N. Tituleseu sa 
format, sub aspect spiri
tual, in școala românească 
de la finele sec. al XIX- 
lea și începutul sec. XX, 
intregindu-și pregătirea 
intelectuală prin contactul 
cu viața științifică, poli
tică și culturală franceză, 

In activitatea științifică 
a emis idei și teze care au 
completat știința juridică lonescu, 
românească (dreptul civil), diat de guvernele Fran- 
în activitatea didactică a ței, Italiei, Marii 
militat pentru a-i impri
ma un curs novator, pre- 
conizind și o reformă a 
invățămîntului juridic, iar 
în activitatea desfășurată 
pe făgașul politicii inter
ne și externe, N. Tituleseu 
a dat dovadă de umanism 
și clarviziune.

Avocat de talent,' N. 
Tituleseu și-a cîștigat o 
reală reputație în rînclu- 
rile tuturor celor intere
sați în apărarea drepturi
lor lor, numele lui fiind 
cunoscut și respectat, cu 

" deosebire, de către țăra
nii Doljului, cărora el le-a 
susținut gratuit numeroa
se procese, imediat după 
marea răscoală a țărani
lor din 1907. '.

Alesele însușiri intelee- (Continuare în pag. a 2-a) |
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ComuniștiiCALITATEA sâ primeze 
de partid și

Dezbaterile conferinței 
de dare de seamă și ale
geri a organizației de 
partid de la mina Aninoa- 
sa s-au concentrat pe ne- 
cesitatea înfăptuirii unei 
duble cerințe : îmbunătăți
rea activității economice, 
și a vieții interne de organi
zație. De ce ? Bilanțul ac
tivității economice și po
litice pe ultimii doi ani a 
fost dominat de neimpliniri 
- peste 200 000 tone căr
bune răminere sub plan 
numai în anul trecut, mai 
mult de 80 000 tone te
butate pentru calitatea ne
corespunzătoare a Cărbu
nelui, lungi perioade de 
timp din 40 de brigăzi, 30 nu 
și-au realizat planul. Anali- 
zînd cauzele acestoT ne- 
împliniri, dezbaterile au 
situat in centrul criticilor 
neajunsurile manifestate, 
ca : slaba folosire o capa
cităților de producție, a u- 
tilajelor, forței de muncă 
și timpului de lucru, pro- 
ducereo a numeroase de
fecțiuni electromecanice și 
acte de indisciplină, sla
be asistență tehnică pe 
schimburi și neimplicarea 
cu răspundere tuturor 
cadrelor tehnico-inginerești 
în rezolvarea problemelor 
cu care s-au confruntat 
sectoarele și brigăzile mi
niere - neajunsuri ce au 
condus la viteze de avan
sare și randamente slabe 
In abataje, la producții de

activitatea
cărbune mult sub nivelul 
planificat. Toate aceste 
neajunsuri și faptul că re
zultatele muncii minerilor, 
producția a fost grav dij
muită de cele 12-14 000 ab
sențe nemotivote înregis
trate anual, ilustrează jo- 
dată in plus de ce dezba
terile conferinței au pus 
un atît de mare accent pe 
necesitatea intensificării 
muncii politice cu omul, 
a creșterii forței de influ
ențare pe care este che
mată s-o exercite in rîn- 
durile colectivului . organi
zația de partid. Ilustrative 
sînt în acest sens luările 
de cuvint ale delegaților 
la conferință : „Grija pen
tru întărirea disciplinei de 
partid va trebui împletită, 
în toate organizațiile de 
bază, cu întețirea acțiunilor 
politico-educative vizînd 
creștereo răspunderii co
muniștilor ți celorlalți oa
meni ai muncii pentru folo
sirea Judicioasă ți cu ran
damente înalte a utilajelor 
din dotare" (Zianu Hodor). 
„Comitetul de partid nou 
ales, birourile organizațiilor 
de bază să-și îmbunătă
țească stilul de muncă a- 
cordind loc central proble
melor ridicate în adunări
le generale de alegeri și 
conferință, propunerilor fă
cute de comuniști" (Grigo- 
re Petrescu). „Mina și-a 
redresat activitatea în acest 
an ; realizăm planul dar va 
trebui nu numai să ne men-

in munca 
productivă 
ținem la această co
tă. Tocmai de aceea se 
impune imbunătățită radi
cal munca de partid". (Cor. 
nel Burlec, directorul mi
nei). Alți participant la 
discuții - Constantin Gheor- 
ma, Hie Torson, losif Gu- 
ran, Nicolae Moldovan, llie 
Botgros, Alexandru Gaboș, 
Cristian Ciornei - au ce
rut ca noul comitet de 
partid și biroul său să a- 
dopte un stil de muncă di
namic și să determine c- 
celași lucru și în activita
tea consiliului oamenilor 
muncii. Indeplinindu-și mai 
bine rolul de conducător 
politic în activitatea econo
mică - a cerut conferința 
- comitetul de partid tre- 
buie să îndrume cu mai 
multă exigență activitatea 
organizațiilor de sindicat, 
U.T.C., O.D.U.S., pentru a 
cunoaște o reală îmbună
tățire, să acționeze cu fer
mitate revoluționară pen
tru întărirea disciplinei in
terne de partid, pentru ac
tivizarea comisiilor pe pro
bleme, co și pentru buna 
pregătire a adunărilor ge
nerale de partid, ridicarea 
nivelului propagandei vi- 
zuale și a conținutului în- 
vățămintului politico-ideolo- ' 
gic la înălțimea exigențe
lor.

Conferința a ales pe to
varășul Vasile Rusu în func
ția de secretar al comite
tului de partid pe mină,

I. BALAN ,

participant! activi 
la viața economică

Zi și noapte 
la datorie

(Urmare din pag 1) Problematica înfăți
șată, referirile cu a- 
dresă făcute în darea 
de seamă. în cuvîntul 
participanților au vizat 
și neajunsurile legate de 
educarea moral-cetățe- 
nească în spiritul nor
melor de etică și echi
tate socialistă. Comuniș
tii Dan Marcu, Stelian 
Corbeanu, Maria Sîrbuș- 
că, Ionel Gornic, Elena 
Costea și Petru Culda 
subliniau necesitatea a- 
cordării unui ajutor mai 
concret organizației de 
partid din comerț pen
tru educarea lucrătorilor, 
antrenarea organizațiilor 
de masă la o susținută 

'muncă de educare a oa
menilor muncii, cultivării 
în masa de tineret a dra
gostei față de muncă, de 
patrie și popor.

Recomandările făcute 
noului comitet orășenesc 
de partid Uricani s-au 
referit îndeosebi la în
făptuirea exemplară a 
obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-Iea al 
partidului, privind creș
terea producției de căr
bune, la perfecționarea 
activității politice și eco- 
nomico-sociale a orașului. 

Conferința a reales în 
|| funcția de secretar al

mașinile care efectuează Comitetului orășenesc de
transportul din cariera partid pe tovarășul Wil
de huilă" helm Neag.

citat preocuparea mai 
intensă a organizației o- 
rășenești de partid, efor
tul în direcția îmbunătă
țirii stilului și metodelor 
de muncă, în valorifica
rea eficientă a terenuri
lor agricole și participa
rea locuitorilor orașului 
la planul de autoaprovi- 
zionare. Pătrunși de res
ponsabilitatea realizării 
indicatorilor de plan la 
nivelul sarcinilor, Ioan 

de 
a cuarțului 
arăta ; „O- 

fost dat 
! dar câli- 

putem rea- 
că

Sîrbu, șeful secției 
exploatare 
din Uricani 
biectivul a 
în funcțiune 
tatea nu o 
liza din cauză că nu 
au fost executate o se
rie de lucrări care erau 
necesare unui cuarț de 

' calitate", Iovu Todoni, 
șeful sectorului U.F.E.T. 
Cîmpu lui Neag propu
nea ; „Pentru a putea 
menține realizările a- 
nului trecut — 4500 mc 
la masă lemnoasă peste 
prevederi — va trebui ca 
I.M. Bărbăteni să nu mai 
întrerupă accesul nostru 
pe drumul spre exploata
rea Mierleasa și să se- 
refacă drumul spre Cîm
pu lui Neag deteriorat de

(Urmare din pag. 1)

niei trebuie să fie numai 
-românești: „Românii — 

sublinia el — vor să 
toarne ei tiparul propriei

Eoto : Șt. NEMEl^EK

Discuții, multe discuții...

gtonale și a pactelor de , 
asistență mutuală bilate- 1 
rale și multilaterale, în i. 
măsură să facă imposi- J 
bilă declanșarea vreunei J 

, ... z. , • . agresiuni. In consecință, i
^ocupat de reor

ganizarea Micii Ințele- ' 
geri (1933), de înfăptuirea ț 
Înțelegerii Balcanice i 
(1934), susținînd activ ! 
încheierea pactelor de a- ) 
sistență mutuală franco- i 
sovietic și ceho-sovietic J 
(1935), depunînd eforturi ' 
deosebite pentru înche- î 
ierea unui pact de asis-1 
tență nțutuală româno- > 
sovietic. ț

Tendința lui N. Titu- i 
lescu de .a asigura o re- 2 
țea de alianțe a statelor ' 
avînd interese comune i

sis- 
co- 
ani 

Titu-

i

foarte sensibili la gîndul 
că făcînd ceea ce fac 
s-ar putea crede că imi
tă pe cineva. Românii 
concep ei înșiși interese
le lor politice, ca și fran
cezii, dar voiesc ca ceea 
ce fac să apară ca o ac
țiune concordantă, pe ca
re o doresc din toată ini
ma, iar nu ca o acțiune 
dependentă pe care o 
resping ca necores- 
punzind sentimentului 

lor de demnitate haționâ- 
iă“. . -

O bună parte a discur
surilor sale evidențiază 
tendința politicii externe 
românești de a contribui 
la colaborarea mai strin- 
șă intre popoare in ve
derea menținerii păcii 
generale (conferința „Di
namica Păcii", mai 1929 
șa.). .'
; Necesitatea creării 
ternului de securitate 
lectivă a preocupat 
îndelungați pe N. 
lescu,. care a militat in 
acest context pentru or
ganizarea alianțelor

lescu de a asigura o re- 

comune
în Europa, era expresia i 
concepției sale privind / 
indivizibilitatea păcii. ■

Se poate vorbi pe drept 1
cuvint de existența unui î 
„moment Titulescu" In l 
politica externă a Romă- > 
niei, care-i asigurau ță-1 
rii ordinea teritorială și l 
suveranitatea. Filonul a- ) 
cest ei politici de înde- \ 
pendetiță, pace, colabo- 
rare între state este con-r 
tinuată astăzi, la un ni- 1 
vel superior, de România l 
socialistă.

(Urmare din pag. 1;

cutat cu oamenii s-au sta
bilit termene și responsa
bilități. Dar cu toate aces
tea fluxul general nu s-a 
putut menține în perfectă 
stare de funcționare.

— Și în consiliul oa
menilor muncii s-au fă
cut astfel de analize ?

— Da, s-au făcut anali
ze și s-au stabilit și acolo 
măsu'ri.

— Și totuși rezultate
le producției n-au fost 
la nivelul sarcinilor de 
plato.

Adevărul este că da
că noi, toți oamenii mun
cii si mai . ales maiștrii și' 
șefii de brigada nu vom 
acționa eficient, dacă nu 
vom interveni operativ, lu
crurile nu se vor îndrepta.
Trebuie să muncim mai' 
mult ru maiștrii și șefii 
de brigadă, pionii prinei-

pali ai procesului dc pro
ducție. \

— Ce anume va îm
piedecat pîna acum să 
acționați în acest sens 
pentru că situația nu 
este nouă, doar de cîte
va zile ?

— La locul de muncă 
trebuie să acționăm fie
care, maiștrii, șefii de bri
gadă trebuie să fie mai in- 
sistenți în rezolvarea pro
blemelor, să aibă mai mul
tă inițiativă. Trebuie să 
rezolve problemele care ..
sînt de competența lor, nu maistrul
să le ridice foi-urilor supe- "" t"'
rioăre. In asemenea situa- 

să se vadă a- 
mais-

comi- 
pentru

ții trebuie 
portul personalității 
irului.

— Ce a făcut 
tetul <le partid
ca maiștrii să-și înțe- 

. leagă acest important 
rol pe care îl au în 
procesul de producție 1

— Am stat de vorbă cu 
fiecare în pyrte, cu toți 
laolaltă discuții la caro au 
participat .și conducătorii 
întreprinderii. Noi le-am 
spus ce așteptăm de la ei, 
ci ne-au spus necazurile 
lot. Aceiași lucru l-am fă
cut și eu șefii dc brigadă.

— Și care au fost 
rezultatele 1 '

— Producția 'realizată în 
ultimele zile este în con
tinuă creștere. Se vede că. 
s-a mișcat ceva. Revin Ia 
cele spuse : șeful de bri- 

' l trebuie 
să fie mai apropiați .de oa
meni, să constituie un e- 
xemplu pentru ei.

— Cum i-ați ajutat să 
înțeleagă acest lucru ?

— I-am adunat ani dis
cutat cu ei, eu toți, cu 
maiștrii și șefii de brigadă.

★
Prin urmare, discuții, 

multe discuții... dar reziil-

• AMENAJARI, I.a Va
lea de Pești, I.A.C.C.V.J. unități care produc și des-

preciere se bucură micile

• INTILNIRE, Brigada 
științifică organizează azi, 
ora 19,00, o întîlnire cu 
locatarii căminului de ne- 
familiști al T.C.H, Cu a- 
cest prilej se vă discuta
despre politica internă și oameni ai muncii, 
externă a partidului, pre
cum și probleme viand 0> 
mai bună organizare a ac
tivității de producție în 
construcții.

a terminat lucrările de a- 
menajare a taberei pen- ,, , ,
tru cazarea muncitorilor l<lrGOș>. Doar ia Lupeni î 
care vor veni în munici
piul nostru pentru acțiu
nea „Huilă — Cîmpu lui 
Neag". Tabăra asigură ca
zare și masă pentru 125 de

lac pe loc gogoși calde și

nițiativa, a. fost repede a- 
bandOnată. De ce oare ? te 
Întreabă dienții. Chiar, de 
ce? — întrebăm si noi.

Atributele care înnobi- . 
lează personalitatea fero
viarilor, le dinamizează e- 
nergiile creatoare sînt î- 
nalta conștiință și respon
sabilitate cu care își fac 
zi și noapte datoria.

...E noapte, activitatea 
în Complexul C.F.R. Pe
troșani se desfășoară în
foc continuu. Centrul co
ordonator al activității, 
Regulatorul de circulație 
și mișcare, condus de ing. 
Victor Iloiu se 'află în pli
nă activitate. „De tură" este 
Vidrei Svichiu, care con- > 
duce cu competență • gra
ficul de circulație a tre
nurilor.'

Dar, în funcție de planul 
întreprinderilor, trebuie să 
fie asigurat necesarul de 
vagoane goale pentru 
transportul cărbunelui că
tre cetățile oțelului din 
Hunedoara și Galați, ter
mocentralele Mintia și Ișal- 
nița. Operatorul Ion Licu
rici se străduiește pe de
plin. •

Valentin Mîndruța, ope
ratorul Cu. dirijarea ’^goa
nelor, se ocupă să a/„"..a 
necesarul de vagoane* goa
le pentru încărcarea eu 
diverse mărfuri la stațiile 
intermediare de pe secți
ile de circulație ale RCM- 
ului Petroșani. Marșrdtele 
de cărbune energetic pen
tru termocentrala Mintia —4 
sau cele pentru cocs cu 
destinația Combinatul si
derurgic Galați au plecat 
conform graficului de cir
culație.

Colectivul acestei unități 
: a reușit, să depășească pî

nă în prezent indicatorul 
de tone nete kilometri cu 
1,3 la sută, tonajul brut 
pe tren marfă a fost su
plimentar cu 0,1 ia sulă, 

viteza comercială a 
realizată integral.
Adriana ANDREI

La depoul C.E.R. I’e- 
I troșani, se verifică cu 
atenție starea acumula
torilor de alimentare a 
locomotivelor.

'■

talele nu s au schimbat’ 
prea mult in urma alitor, 
discuții. i

P.S. Luni dimineața am 
..constatat și cum ,și-au lă-

. cut o parte dintre maiștri 
datoria cu o. zi înainte, 

. cînd trebuiau să participe 
la lucrările de revizii si 
reparații programate: mais
trul electromecanic Tibe- 
riu Iuga nu s-a prezentat, 
la comandă și nici cei 9 
electricieni din subordi- 
nea sa. Maiștrii Gheorghe 
Popa și loan Kovacs, du- 
pă 24 de ore de revizii șj 
reparații la un complex 
mecanizat (revizii și repa
rații care urmau după al
te cîteva zile de revizii și 
reparații) nu au putut ra
porta că utilajul este in 
stare de funcționai’e, ridi- 
eînd *iin umeri la între
bările puse și prez.entînd 
justificări după justificări, 

: Fără comentarii.

Rubrică realizată de
Glieorglie BOȚEA

oamenii muncii de la re-' 
vizia C.E.R. Petroșani. Cu 
acest prilej au fost -dezbă
tute probleme privind „Eu
ropa — o zonă de pace", 
precum și probleme de le
gislație și disciplina num- jy. BELDIE), 
cii.

tie, orașul Petrila, a luat 
ființă o unitate de-o mai 
mare utilitate. Aici flftlcțio- 
nează acum unitatea nr 
98 de unde se pot cum
păra tricotaje și ciorapi

Moscova, cu petrecerea, ă 
9 zile din concediul de o- 
dihnă in stațiunea de 
Soci. înscrierile se
pînă în data de 1 aprilie. 
Totodată, O.J.T. anunță că 
au început înscrierile pen
tru toate excursiile care 

programate pentru a- 
an in străinătate. ,

sînt 
cest• EXCURSIE. Oficiul 

județean de turism, filia
la Petroșani, organizează 
în perioada 13—26 mai o 
excursie în U.R.S.S. pe

• CU ADRESA. Infor
măm I.C.S. Mixtă Lupeni 
că atît la Petroșani 
Ia Vulcan, de 6 bună a- ruta Moscova — • Soci

BRIGADA ȘȚ11NȚI-

:it și

• MAGAZIN NOU. In 
loctil tutungeriei din ca
drul' complexului coiiîer-Ei CA a Casei de cultură

Petroșani s-a întîlnit cu .clăi din cartierul 8 Mar
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bind cavalerul FOTBAL, DIVIZIA B

Sport • Sport « Sport * Spoit • S

trecea totuși prima 
dificare a tabelei de mar
iaj, cu concursul decisiv 
al arbitrului brașovean D.

Preambul nu prea pri
elnic oaspeților — o ploa
ie rece, mocănească, de bun 
augur șuteorilor de la dis- 
tanță (ori la Jiul...) teren Petrescu, cel care și-a cîș- 
greu, o galerie ostilă, dar 
dezacordată 
bilanțul net 
namoviștilor, 
cls să preia 
meniului. In ,______
junctură, unsprezecele din 
Vale a încercat să pre
lungească tot mai 
sfertul „academic" 
gol, acceptînd dominarea 
în cîmp. La centrările î- 
nalte, Neagu și, cu puține 
excepții, Vizitiu s-au do
vedit imbatabili, de par
tea cealaltă Custov nu și-a 
reglat tirul decît spre fi
nal, deși a șutat cît toți 
jucătorii la un loc. Din 
păcate, „mijlocul" Jiului 
■ț-a dovedit fragil și amorf, 

'or, în compartimentul si
milar advers Mulțescu și 
Augustin au combinat cu 
fantezie, fiind cei mai în 
formă din teren. Gazdele 
au jucat doar „cartea" o- 
fensivei, pe desele ieșiri a- 
le lui Dinu din dispozitiv 
au mizat antrenorii Libardi 
și T o n c a, recoman- 
dînd elevilor lor 
incursiuni rapide pe a- 
ripi. La o astfel de fază, 
Mărgineanu a gafat (min. 
5), dar Eftimescu s-a arătat 
mai decis decît Lăsconi, 
respingînd balonul în aut.

Ocaziile bucureștene au 
fost mult mai clare, mai 
dese, precizia șuturilor a 
lăsat de dorit, în alte si
tuații Cavai și „cordonul" 
său defensiv au fost la 
•datorie. In min. 33 se pe

gramatical, 
favorabil di- 
angajați de- 
șefia clasa- 
această con-

mult 
fără

a**

surprinzător, dar printr-o 
simplitate aproape clasi
că, egalarea — Sălăgean a 
protejat bine balonul pe 
dreapta, excelent servit, 
Șumulanschi n-a mai pen
dulat dreptul, șutind în 
stînga lui Eftimescu (68).. 
Dar, bucurie de un minut 
în tabăra coechipierilor de 
odinioară ai lui Augustin

tigat celebritatea doar prin 
vicierea atmosferei de în
trecere dintre lotul națio
nal și selecționata ziariș
tilor sportivi (a se vedea 
ultimul număr al revistei 
„Flacăra" !). Sancționarea și Mulțescu. Fostul nostru 
unui fault inexistent, în 
preajma careului mare,

ieratul părtinitor pe ga- 
zoanele metropolitane și 
pentru stabilirea liderului. 
Bine servit de Varga, Lăs
coni a trecut balonul prin
tre picioarele lui Ion Ma
rin, care, amator de „su
veniruri", a încercat să-i 
smulgă tricoul, „canguru
lui" nostru. E drept, țesă
tura s-a dovedit trainică... 
Deși infracțiunea se pe
trecuse în careul dinamo- 
vist, cavalerul „specialist" 
în... brașoave, cu o non
șalanță olimpiană, a închis 
ochii și și-a reținut respi
rația în fluier. Așadar, al 
doisprezecelea „titular" di- 
namovist a avut o contri
buție decisivă la stabilirea

De două ori neșansa 
plus... arbitrii

coordonator de joc, fără a
fi marcat de efuziuni sen- scorului, dar să fim cin»- 
_________________ tiți; Dinamo a dominat co

pios, numărul ocaziilor sa-XL I .1- • ■ « TA- 1 O « A. PIUS. numărul ocaziilor sa-Fotbal, divizia A ; Dinamo — Jiul 2—1 (1—0) ie întrecînd de cîteva ori
■ pe cele petrecute la poarta

lui Eftimescu. învinsă cu 
merite, remarcabilă fiind 
prestația lui Neagu, Varga, 
Sălăgean, P. Grigore și 
Lăsconi, echipa din Vale 
se menține în subsolul cla
samentului, doar o regru
pare exemplară a forțelor, 
în următoarele două parti
de acasă, face posibilă 
reinstalarea ei în zona 
neutră a clasamentului. 
Ce păcat că Varga a pri
mit cel de-al patrulea 
cartonaș galben, într-o fa
ză în care 

fair-play a 
tat invers 
Petrescu...

JIUL : Cavai — P. Gri
gore, Neagu, Vizitiu, Giur
giu — Șumulanschi, Var
ga, Muia, Giuchici (Vînă- 
toru) — Lăsconi, Sălăgean, 
(Frățilă).

prin lovitură liberă, execu
tată de Țălnar, l-a pus 
în poziție ideală pe Ior- 
dache, e drept nici Că- 
vai, portar de linie, nu 
s-a arătat ’suveran în ca
reul ’ mic. Balonul, expe
diat cu capul, a atins pla
sa în preajma butului 
drept. But buclucaș, care a 
fost apoi ocolit de șuturile 
lui Dinu (34), Augustin (38) 
și Mulțescu (44). Cu două 
minute înainte de pauză 
Lăsconi a fost oprit din 
cursă prin fault... înainta
șul nostru a prins curaj, 
dar nu hotărește la timp 
șutul decisiv.

La reluare, jucătorii Jiu
lui au îndrăznit mai mult. 
Țesătura paselor a prezen
tat totuși „rebuturi" de 
începători, în plus Giuchici 
s-a autotemperat prema
tur, de dragul„scenelor", 
a evitat angajarea fizică. 
Cînd balanța părea că in- 

i clină definitiv spre tabă
ra favoriților, a survenit

timentale față de „prima 
dragoste", a preluat' cu 

capul centrarea lui Țălnar; 
așadar, Mulțescu a fost 
autorul golului victorios. 
Șase minute mai 
Custov a 
dar bara 
la... post, 
rilor din 
s-a părut 
existau încă șanse ca 

(ori 2—1

tîrziu, 
șutat necruțător, 
dreaptă a fost 

Decizia ăntreno- 
Vale, fermă, ni 
inspirată — mai 

în- 
frîngerea (ori 2—1 ori 
3—1„.) să se metamorfoze
ze într-un egal. Frățilă și 
Vinătoru i-au înlocuit pe 
Sălăgean și Giuchici, dar 
iîngă Lăsconi a fost a- 
vansat Varga, „vitezist" și 
fin dribleor. Tribunele au 
dat semne de îngrijorare, 
ln min. 83, a scăpat de 
urmăritori Varga; dar șu
tul său n-a creat proble- 

Eftimescu ; patru 
mai apoi s-a pe-

gestul său de 
fost interpre- 

de același D.

C.S.M. DROBETA TUR- 
NU SEVERIN — MINE
RUL LUPENI 1—0 (0—0). 
Âm Tsptfs „de două ori ne
șansă", 
fost — . ....
țnentele care au hotărît 
soarta partidei. 1" 
49: singura greșeală 
oaspeților de la Minerul 
este speculată de gazde. 
Pentru prima (și Ultima) - 
oară, Petre Mihai își „pier
de" omul (l-am numit 
Mlșu) și acesta înscrie 
centrarea (favorizată 
poziția prea avânsată a 
Leordean) expediată 
Șarpe. Minutul 65: Ia

man). Scriem aici — căci 
este de datoria noastră — 
cu toată obiectivitatea, 
că arbitrului de centru 1 

pentru că două au se poate reproșa modiil în ' 
în principiu — mo-

O fază de atac a echipei minerilor din Pa- 
roșeni irosită in fața porții. Foto: loan BALO1

rne lui 
minute 
trecut faza prin care D. 
Petrescu și-a ..parafat" vă
dita predilecție pentru fiu- lon VULPE t.

pe 
la 
de 
lui 
de 

o 
fază de atac a oaspeților, 
Ciorii a sesizează breșa
creată între fundașii cen
trali adverși, țîșnește, dar 
ezită să șuteze pe lingă 
șau peste portar și este 
trîntit de acesta la 25 me
tri de poartă. Putea fi 
foarte ușor 1—1, un rezul
tat pe care — să fim 
obiectivi — Minerul l-ar 
fi meritat, pentru ' jocul 
bun, ordonat, disciplinat, 
pentru sportivitatea cu 
care și-a apărat șansele. 
S-a simțit totuși lipsa lui 
Nichimiș, a cărui viteză 
și ..mobilitate, superioare 
prestației lui Dragoș ar 
fi putut aduce alt dezno- 
dămînt partidei. Să nu ui
tăm însă că dacă presta
ția lui Dragoș, Mușat și 
Colceag a lăsat uneori de 
dorit prin lipsa de curaj 
în atac, de acest lucru se 
face vinovată și brigada 
de arbitri din București 
(Marian Lică, Nicolae Du
mitrescu și Griguță Gă-

care a condus partida, 
permițînd jocul obstruc- 

Minutul ționist, dur al gazdelor fă- 
“Tă a ră a sancționa acele in

trări tari care au avut 
consecințe prin „urmele" 
cu care s-au întors Petre 
Popa, Homan, Burdangiu, 
Mușat și Ciorîia. Așa au 
fost fazele, din minutele 69 
și 77, cînd Colceag și respec
tiv Ion Jenică au fost o- 
priți pentru că... pericli
tau victoria gazdelor. Aces
te faze, sau aceea din min. 
7, cînd Dragoș și Mușat 
puteau duce la bun sfîrșit 
o fază de „doi contra u- 
nul“, faptul că gazdele nu 
și-au putut crea decît trei 
ocazii' de gol, precum jocul 
în general bun — apreciat 
admirativ de o parte a pu
blicului local (cei obiec
tivi) bau satisfăcut — în 
ciuda înfrîngerii — pe cei 
cîțiva zeci de suporteri din 
Lupeni. (A. TATAR)

• BASCHET, divizia 
B (tineret): Universita
tea II Cluj-Napoca — 
Jiul-Știința Petroșani 
83—71.
• FOTBAL (tineret) 

Dinamo București . — 
Jiul 2—0 ; divizia C: 
C.F.R. Simeria — Mi
nerul Vulcan 2—I , Tox

„Remiză" în primul 
PAROȘENI sură la acest semieșec. La 
GIIELARI o neînțelegere a fundașilor 

o vreme re- noștri, care s-au invitat 
un teren reciproc, balonul a ajuns 

greu, s-a disputat intîlni- la Badea care a introdus 
rea dintre c. ........
„C“ Minerul Paroșeni . și poartă 
Minerul Ghelari. Cei pes
te 400 de spectatori, pre- 
zenți la primul meci din 
retur, n-au fost mulțumiți 
de jocul prestat de echipă 
lor favorită. Am dominat 
mult pe parcursul celor... 
97 minute însă, contrar aș
teptării spectatorilor, s-a 
ratat exagerat de mult. Pa
sele imprecise, fără adre
să, ale lui Lăzăroiu, rată
rile repetate ale vîrfului 
de atac Leleșan, care de

MINERUL 
— MINERUL 

1—1 (D—1). Pe 
ce, inel lisă, pe

divizionarele -Iară dificultate mingea in
și 0—I.

pentru a 
egalarea dar

A ta ăm 
obține 

rată m

IOTBAL, DIVIZIA C

ocazii mari prin Marian 
care în minutul 37 trimi
te mingea peste poartă de 
la aproximativ 17 metri 

și a celorlalți atăcanți. In 
continuare, unii din jucă
torii echipei noastre prac
tică un joc dur, faultează 
mereu, și îh minutul 44 

fapt joacă fundaș central, Măria primește cartonașul 
au contribuit în bună mă- galben.

meci
ln repriza secundă s-a 

jucat doar în careul echi
pei adverse dar am ratat 
mdreu din ocazii favora
bile. In minutul 60, Ma
ria ia locul lui Leleșan 
.iar ratează și el copilăreș
te multe ocazii, ln minutul 
64 beneficiem de o lovi
tură de la II metri 
care s-a adus 
(1—1), scor .uf” care șe_ 
cheie partida — după 
minute de prelungiri.

Antrenorul Golgoiiu 
aliniat următoarea forma
ție : Cfăcan, Toma (Diaco
nii), Maria, Stanei, Popes
cu, Pintea, Lăzăroiu (Dîn- 
gă), Marian, LascU, Balaș, 
Leleșan.

prin 
'egalarea 

în-
7

a

lila < 'isn.'idic - ;ii
Aninoa a I—0 ; Republi
cane <le juniori: Mire
nii Llipeni — Ilacni i >- 
ra-dle 8- 1.
• RU&BI, divizia A: 

Farul Constant.i — ști
ința Petroșani 17—f

Q POPICE, divizia A: 
Aurul Baia Mare — Jiul 
Petrila 5408—5020 p.d.
• ȘAII: Campiona

tul republican școlar al 
liceelor : Liceul indus
trial Lupeni — Liceul 
chimic Lupeni 4—0 (f) 
si 6—o ^b), Liceuh de 
maternatică-fizîcă Petro
șani — Liceul industrial 
Petroșani 3,5 — (1,5 (f) 
și 6—0 (b).

S, BALOI

Deși timpul a fost rece, 
în cursul săptămînii și al 
duminicii ’trecute acțiunile 
gospodărești și de înfru
musețare s-au amplificat 
atit în orașul Petroșani cit 
și în întreaga Vale.
• Secția de gospodă

rie comunală din cadrul 
E.G.CE. a acționat în cî- 
teva puncte ale orașului. 
Tn cartierul Aeroport două 
autocamioane cu 4 oameni 
au transportat reziduurile 
colectate la punctele gos
podărești de la școlile ge
nerale. Cu alte 3 bascu
lante și un IFROM dotat 
cu cupă s-au transportat 
reziduurile : din străzile 
Gri vița Roșie, Vlad Țepeș 
și Fr. Engels. Activitatea 
de transport a reziduuri
lor va fi intensificată in 
viitoarele zile de către sec
ția de gospodărie comu
nală, dar este necesar’ca 

. și. cetățenii să le depună 
în containere pentru a u- 
șura operațiunea de trans
port mecanizat. Acolo un
de această cerință nu se 
va respecta, resturile de
puse pe lingă recipienți nu 
vor fi transportate ime
diat.

• In zona de la Podul 
Sălătruc — intersecția 
DN 66 cu DN 66 A de la 
Iscroni, au fost demolate, 
în vedere^ retragerii și 
reconstrucției într-o ținută

zona mentare și a fost curățat 
la șanțul de gardă pe o por-

fost rodnică și în 
străzii Republicii- de 
pasajul subteran pînă la țiuncde 450 metri lungi- 
podul Sălătrue. Aici 
foăt curățate resturile ve
getale și reziduurile de pe

au

Ample acțiuni 
gospodărești și de 

înfrumusețare
corespunzătoare, gardurile 
mai multor gospodării, 
s-au nivelat acostamentele 
și completat eu piatră.i
Parțial au fost nivelate și 
punctele în care s-a depus 
pamînt rezultat din dife
rite excavați; și demolări. 
A fost demolat îp același 
scop și gardul unității de 
spălătorie și curățătorie 
chimică a cooperativei „U- 
nirea". La aceste lucrări 
au contribuit un grup de 
lucrători de la I.T.A. și 
un grup de uteciști.
• Săptămîna trecută a

ine. Aceste lucrări au fost 
realizate cu concursul lo
cuitorilor, al unui nume
ros grup de tineri spor
tivi si cu autocamioanele 
trimise in sprijin de auto
baza I.T.A.
• La Lupeni, în zona 

Bărbăteniului, viitorul cen
tru civic-al orașului, a fost 
marcat spațiul, unde 
curînd vor fi plantați, 
primă etapă, peste 
de arbori și arbuști 

zonele verzi aparținătoare mentali. Tot pentru 
străzilor Unirii și Aviato
rilor, .latura dinspre stra
da Republicii. Tot aici, e- 
levii de ia Liceul de ma
tematică-fizică au prestat 
în cursul . săptămînii tre
cute 3 240 ore de muncă 
patriotică la înfrumuseța
re și la aranjarea balastu
lui adus pe porțiunea de 
stradă în lărgire. In ace
eași zonă, a fost curățată 
parțial de reziduuri stra
da Luncă, au început lu
crările de împrejmuire a 
pielii de produse agroali-

loan HALO!

2 000 
orna- 

a- 
eeastă zonă, în sera orașu
lui sînt pregătite . câteva 
zeci de mii de flori. Pe 
străzile Tudor Vladiinires- 
cu,Aleea Fruntașilor și 
altele continuă acțiunea 
de aranjare a coroanelor 

..arborilor ornamentali.
Vom șeveni cu alte re

latări în următoarele nu
mere ale ziarului nostru.

Toma ȚAțARCA

încă de Ia începutul acestei luni elevii Liceu
lui de matematică-fizică din Petroșani și-au luat in 
primire zona încredințată spre gospodărire, situată 
în cartierul Aeroport. In loto un grup de elevi în 
plină activitate.

Foto: Nicu TRAiSTARI
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FILMt
Schimb de mesaje Intre

FILMt

și președintele Libanului
BEIRUT ' 15 (Agerpres). 

— Un schimb de mesaje 
între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și Elias Sarkis, pre
ședintele Republicii Li
ban. a avut loc la Beirut.

In cadrul convorbirilor 
prilejuite de primirea de 
către președintele Sarkis 
a tovarășului Vâsile Pun- 
gan, consilier al președin
telui Republicii Socialiste 
România, a fost reafirma
tă hotifc-îrea celor doi șefi 
de stat de a se acționa

continuu pentru adîncirea 
și diversificarea cooperării 

’ economice româno-libane- 
ze, pentru întărirea colabo
rării multilaterale dintre 
cele două țări și popoare.

A avut loc, de aseme
nea, un schimb larg de i- 
dei și opinii pe probleme 
actuale ale evoluției situa
ției internaționale, subli- 
niindu-se dorința celor 
doi președinți de a face 
totul pentru prevenirea a- 
pariției de noi conflicte în 
zonă, pentru soluționarea 
celor existente.

Conferința națională a 
Partidului Democratic 

al Poporului din 
Afganistan

Acțiuni în
15 (Agerpres). — 

articol intitulat 
„Nori aducători

BONN
Intr-un 
sugestiv 
de moarte deasupra* Euro
pei11, revista vest-germa
nă „Der Spiegel" se ocu
pă de proliferarea arme
lor chimice și pericolul 
grav ce-1 comportă pen
tru. omenire.. Intre altele, 
revista scrie: „Intr-o pe
rioadă în care sînt Ia 
modă armele de distruge
re în masă, apare un as
pect grotesc — anume a- 
.cela că substanțele chi
mice de luptă nu afectea
ză atît de mult forțele i- 
namice cît în cele dtn 
urmă produc ravagii mai 
ales în rîndul populației 
civile, lipsită de apărare.

Privind din alt punct

care 
al 
la 
de 

De
și

KABUL 15 (Agerpres). 
— La Kabul s-au dbsfășu- 
rat lucrările Conferinței 
naționale a Partidului De
mocratic al Poporului din. 
Afganistan. Conferința a 
adoptat o rezoluție, 
•aprobă raportul C.C. 
Partidului „Cu privire 
proiectul programului 
acțiune a] Partidului 
mocratic al Poporului
sarcinile pentru întărirea 
partidului și intensificarea 
legăturilor cu poporul11, 
program chemat să uneas
că toate forțele patriotice 
naționale pentru rezolvarea 
planică și progresivă a sar
cinilor Revoluției din apri
lie din Afganistan.

Raportul la deschiderea 
. conferinței a fost prezentat 

de Babrak Karmal, secre
tar general al C.C. al 
Partidului Democratic al 
Poporului.

PARIS 15 (Agerpres). 
— In Franța s-a desfășu
rat, duminică, primul tur 
de scrutin al alegerilor 
cantonale, în cadrul că
rora aproximativ 19 milioa
ne de alegători (jumăta
te din electoratul francez) 
au fost chemați să desem
neze 2 029 de consilieri ge
nerali departamentali 

(membri ai Consiliilor lo
cale de administrație), din- 
tr-un total de 7 500 candi
dați.

Potrivit rezultatelor o- 
ficiale (încă parțiale) date 
publicității luni, Partidul 
Socialist al președintelui 
Francois Mitterrand a ob
ținut 29,9 la sută din vo
turi, iar Partidul Comu
nist — 15,9 la sută. Pentru 
principalele formațiuni po-

liti.ce ale opoziției — Uniu
nea Democratică Franceză 
și Adunarea pentru Repu
blică au fost exprimate 
18,8 la sută și, respectiv, 
18 la sută din voturi.

In circumscripțiile în 
care candidați! nu au în- • 
trunit numărul de voturi 
necesar pentru a fi aleși 
va avea loc un al doilea 
tur de scrutin, la 21 mar
tie. ■

14 (A- 
metro- 
orașul 

în con-

Serioase dificultăți economice și financiare
WASHINGTON 

gerpres). — Marea 
polă americană. 
New York, rămîne
tinuare confruntată cu se
rioase dificultăți economi
ce și financiare. Acestea sînt 
concluziile autorilor rapor
tului pregătit de direcția 
bugetară municipală pen
tru a-fi prezentat Ministe
rului de Finanțe al S.U.A. 
Greutățile pe care le în-

tîmpină orașul New York 
se datorese și reducerii 
cheltuielilor federale des- " 
tinate unor programe so
ciale. Specialiștii apreciază 
că și în viitor sprijinul fe
deral va fi minim, fapt ce 
se va repercuta asupra 
serviciilor municipale, mai 
ales în domeniul transpor
tului. Pentru exercițiul fi
nanciar 1983, municipalita
tea preconizează un defi
cit bugetar de 834 milioa
ne dolari.'

BONN 15 (Agerpres). — 
Deficitul bugetar al R.F. 
Germania va depăși în acest 
an cele 26,5 miliarde de 
mărci prevăzute inițial, a 
recunoscut ministrul vest- 
german al finanțelor, Hans 
Matthoefer, într-un inter
viu radiodifuzat dumini
că. Creșterea 
bugetar s-a produs 

ce veniturile 
diminuat, iar 
au sporit, a

deficitului 
pe mă- 
fiscale 
cheltu- 
arătat

sură 
s-au 
ielile 
el.

In ceea ce privește anul 
1983, pentru care exper- 
ții au revizuit veniturile 
statului reducîndu-le cu 

'7,2 miliarde mărci, minis
trul vest-german de finan
țe preconizează o accentua
re a impasului dacă „eco
nomia rămîne în dificulta-' 
te“.
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Milioanele
Numărul șomerilor din 

Europa occidentală a depă
șit de mult 10 milioane. 
Seriozitatea problemei este 
cu atît mai evidentă cu cît . 
nici chiar trucajele statis
tice nu permit subaprecie
rea ei. Se îngroapă nu nu
mai coada la oficiile de 
plasare, ci și timpul afec- 

' tat căutării unui nou loc 
de muncă: pentru a pri
mi un serviciu, jumătate 
din numărul șomerilor tre
buie să aștepte o jumătate 
de an, iar o pătrime chiar 
un an întreg. Iar finalul 
crizei nu se întrevede.

Epidemia șomajului a 
cuprins întFeaga Europă 
occidentală, fără a ține 
cont de granițe. Nu a, fost 
scutită nici R.F. Germa
nia, care de 10 ani ocupă . 
primul Ioc în ce privește . 
ritmul dezvoltării econo
mice și se bucură de re
putația unui adevărat „Ex
pres". După părerea lui 
Otto Lambsdorff, ministrul 
federal al economiei, ar-

' mata vest-germană a șo
merilor va,ajunge, în cu-

rînd, la două milioane.
' Aproape toate țările 
vest-europene au fost co
pleșite de șomaj în aceeași 
măsură, cu toate că nive
lul dezvoltării lor econo-

dul tineretului. Acest „val 
tînăr“ care a apărut pe 
piața forței de muncă nu 
va coborî prea eurîndr A- 
bia în anii ’90 ne putem 
aștepta la subțierea lui.

(„WELTWOCHE")

mice era diferit. In cen
trele economice cîndva în- 

. floritoare, procentul 
merilor este format 
tr-un număr cu două cifre. 
De exemplu, în ochii lo
cuitorilor orașului britanic 
Coventry — pînă de curînd 
prototipul bunăstării bri
tanice -s poți citi aceeași 
teamă pentru ziua de mîi- 
ne ca și în cei ai popu
lației landului Rhenania de 
Nord—Westfalia (R.F.G.), 
care traversează o criză 
prelungită din pricina in
dustriei oțelului.

Proporții alarmante do- 
bîndește șomajul în rîn-

In fața acestor perspecti
ve, Franța, unde în cursul 
acestui an vor absolvj în- 
vățămintul mediu și su
perior 750 000 de tineri, 
din care o mare parte 
va îngroșa numărul șome
rilor, nu are o _ situație 
privilegiată în rîndul țări
lor vest-europene. Iar ti
neretul ripostează prompt 
la irosirea speranțelor lui. 
De aceea, cele mai acute 
riposte ale tinerilor împo
triva politicii economice a 
guvernelor 
fășurat în

: majiil este deosebit de pu
ternic.

lor s-au des- 
ora.șe unde șo-

favoarea păcii și
de vedere, partizanii ar
melor chimice consideră 

că gazele toxice sînt chiar 
superioare armei cu 
troni, deoarece ele 
provoca numeroase victi
me omenești, fără a dis
truge armamentul sau in
frastructura militară 
vilă11.

■4r
WASHINGTON 15 

gerpres). — 
în opinia sa, 
merican 
neliniștit 
pericolul

neu- 
pot

și ci-

(A-
că,Arătînd

„poporul a- 
este astăzi mai 
decît oricînd de 
unui război nu-

dezarmării
clear11, senatorul Edward 
Kennedy a reafirmat, re
cent într-un interviu tele
vizat, că se pronunță în 
favoarea negocierii unei 
înghețări a cursei înar
mărilor nucleare -infor
mează agenția France 
Presse. El a susținut, în
să, că o înghețare a cursei 
înarmărilor nucleare n-ar 
fi, totuși, acceptabilă da
că nu s-ar ajunge la p în
țelegere privind modalită
țile care să permită ve
rificarea faptului că acor
dul este respectat.

Proteste împotriva politicii 
de apartheid

LONDRA 15 (Agerpres).
— La apelul Mișcării anti- 
apartheid din Marea Bri- 
tanie, peste 10 000 de per
soane au participat dumi
nică, Ia Londra, la o de
monstrație de protest împo
triva politicii de apartheid 
duse de Republica Sud- 
Africapă.

In Trafalgar Square în 
fața participanților au 
luat cuvîntul liderul Parti
dului Laburist, Michael 
Foot, și alți vorbitori, care 
au condamnat politica inu
mană de apartheid.

LONDRA 15 (Agerpres).
— Vicepreședintele Nige
riei, Alex Âkwuema, 
pronunțat în cursul 
conferințe de presă, 
Londra, în favoarea

s-a 
unei 

la 
a-

PETROȘANI — 7 No
iembrie : Călărețul e- 
lectric : Unirea : între 
două curente de apă.

PETRILA : Punga cu 
libelule.

LONEA t'Te voi face 
să iubești viața.

ANINOASA: Un ie
pure pentru avocat.

VULCAN — Luceafă
rul ; Domnișoara Noorie.

LUPENI — Culturali 
înainte de miezul nop
ții ; Muncitoresc : Con
trabandiștii din Raj- 
grad.

URIC AN! ; Dumas în 
Caucaz.

doptării unor sancțiuni o- 
bligătorii și cuprinzătoare 
împotriva Republicii Sud- 
Africane, Dacă comunita
tea internațională ar aplica 
sancțiuni economice împo
triva regimului rasist de 
la Pretoria, guvernul sud- 
african, și-ar reconsidera 
politica sa de apartheid în 
mai puțin de șase luni, a 
subliniat el.

Pe de altă pacte, în ca
drul unei conferințe anti- 
apartheid, din,capitala bri- 

v tanică, el a arătat că a so
sit Vremea cînd țările A- 
fricii nu vor mai tolera 
indiferența pe care unele 
state occidentale o afișea
ză față de probleme care 
afectează grav popoarele 
africane.

i
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TV

11,00
11,05

30 de ani. Peste 10 la sută 
din populația activă a ță
rii se află în căutarea ți
nui loc de muncă. Numai 
în primele două Juni ale a- 
nUlui curent, numărul șo
merilor a crescut cu 4 500, 
ajungînd la 492 000. Ma
rea majoritate a celor ca
re nu au.de lucru sînt ti- 
neri. •

INTR-UN DISCURS pro
nunțat la adunarea popu
lară organizată la Saint 
George’s cu prilejul aniver
sării Revoluției de la 13 . .
nistru al Grenadei, Mauri
ce Bishop, s-a pronunțat 
împotriva manevrelor mi
litare din zona- caraibiană. 
El a subliniat necesitatea 
ca Marea Caraibilor să 
devină o zonă a păcii

Telex.
Orientarea profe

sională.
11.25 Roman-foileton: 

„La barraca" e-
pisodul 1.

12,10 Muzică populară
12,30 Pentru curtea ș 

grădina dv.
12.35 La frontierele cu

noașterii — serial 
științific,

13,00 închiderea 
gramului.

16,00 Telex.
16,05 Viața școlii,
16.25 Clubul»tineretu- 

" lui.
17,00 „Noi în anul 2 000“.
17.25 Forum politico- 

ideologic.
17,50 1001 de seri. ■■■
18,00 închiderea pro

gramului.
20,00 Telejurnal.
20,20 Actualitatea 

nomică.
20.35 Tineret — mîndria 

țării — cîntece 
patriotic și re- 
voltiționare.

20,45 Nicolae Titulescu
lu-

pro<

eco-

r
i i

l
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LA BRUXELLES s-a 
deschis cea. de-a 14-a edi
ție a Tîrgului internațio
nal de carte. România es
te prezentă cu un impor
tant stand, care expune 
noutăți editoriale din țara 
noastră în toate domeni- 

■ ile de activitate. La loc 
de cinste se află lucrări
le și selecțiunile de texte martie 1979, primul 
din gîndirea social-politi- 
că a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comu
nist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

s
î

3
3

— un patriot 
minat.

21,10 Teatru TV :
prima vedere11 
Ion
Premieră pe tn^ă, ;

22,20 Telejurnal.

„La 
de 

B ă i e ș u,
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POTRIVIT STATISTI

CILOR oficiale, în luna 
februarie rata șomajului a 
atins în Olanda cel mai 
ridicat nivel din ultimii urină transpun

De un deceniu încoace 
se calculează, regulat, da
tele statistice privind șo
majul,' Și, de mult timp 
este evident cit au fost 
de neîntemeiate , ipotezele 
economiștilor asupra exis
tenței unui ășa-numit „șo
maj- natural" care ar. apă
rea și ' în tr-o economie să
nătoasă în virtutea imper
fecțiunilor. relațiilor de 
piață. Un calcul realist a- 

• testă că însăși reducerea 
șomajului la nivelul așa- 
numitului „prag critic11 de 
3 la sută pînă în 1985 ar 
necesita menținerea unei 
creșteri economice anuale 
de 7 procente. Or, ® ana
liză cît de sumară a si
tuației economice din pa
tru mari țări ale C.E.E. 
conduce la destrămarea 
oricărei iluzii: R.F. Ger
mania. Marea Britanie, 

' Franța și Italia pot conta 
doar pe o creștere' econo
mică de numai 0,5 la sută.

(Agerpres)'

local Petroșani»

strada* Iscroni nr. 3
încadrează direct sau prin transfer

electricieni auto
— sudori

mecanici auto
— strungm i
De asemenea doi maiștri mecanici prin 

concurs.
Retribuuea se face conform Legii 57/1974 

republicată și Legii 12/1971.
Informații suplimentare la biroul perso

nal al unității telefon 43328 — 43522,
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Mica publicitate
VIND Renault 10, te

lefon 44601 Petroșani. (418)
VIND garaj. Vulcan 

strada B-dul Victoriei bloc 
18. sc. A, ap. 8. (428)

CAUT femeie îngrijire

copii un an. Telefan 44292. 
(465) .'

PIERDUT legitimație de 
serviciu' pe numele Dobre 
Maria elibeiată de Ș.S.H. 
Vulcan. O declar nulă, 
(464)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA! Petroșani, sir. Nicolae Bălcescu - 2, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 16 63 ; 4 24 64 (secții). TIPARUL : Tipografia Petroșoni, str. N Bălcescu- 2.
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